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 مقدمة
الحمد هلل رب العالميف، والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف، نبينا محمد، وعمى آلو وصحبو 

:  وبعد.  أجمعيف
قامة منيجيا ، مما يجعؿ بقاء طائفٍة منيا  فمف فضؿ اهلل عمى ىذه األمة ما ىيأ ليا مف أسباٍب لحفظ دينيا وا 
عمى الحؽ منصوريف ال يضرىـ مف خذليـ ىو الواقع وليس غيره ، ميما تألبت عمييـ الخطوب ، وأحدقت بيـ 
: الشرور، اليزالوف متمسكيف بالحؽ الذي عندىـ ، يزداد إيمانيـ ويقينيـ بوعد اهلل ، وكاف مف أىـ  أسباب الحفظ

- ويبمغوف سنة رسوؿ اهلل - سبحانو وتعالى- إعداد قادٍة يقودوف األمة بالعمـ والنور المبيف ، يحمموف كتاب اهلل
. ، ويقيموف مشاريعيـ العممية لتبميغ الشريعة وحفظيا والذب عنيا- صمى اهلل عميو وسمـ

دفع االختبلؼ بيف األحاديث ؛ وىو عمـٌ شريٌؼ ال يكمؿ لمقياـ بو إال األئمة : ومف المشاريع الخالدة ليؤالء األئمة
ـُ أبو عبد اهلل (1)الجامعيف لصناعتي الحديث والفقو، الغائصيف عمى المعاني الدقيقة ـُ الشييُر الَعَم ، ومنيـ اإلما

الجامع " محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخاري ، حيث أتقف ىذا الِعمـ وعرضو أحسف عرٍض في كتابو 
" .  وسننو وأيامو - صمى اهلل عميو وسمـ- الصحيح المسند مف حديث رسوؿ اهلل 

وُيعد ىذا الكتاب العظيـ مصدرًا مف مصادر دفع االختبلؼ، وتطبيقًا عمميًا فذًا، أفاد منو العمماء قديمًا وحديثًا، 
.  فنقموا اختيارات اإلماـ البخاري في ىذا الباب وتناولوىا بالبحث والمناقشة

وفي الجانب اآلخر يتعرض صحيح اإلماـ البخاري الستيداٍؼ منظـٍ عف طريؽ كتاباٍت غير عمميٍة ، وىجماٍت 
شرسٍة قائمٍة عمى الشبيِة ال غير، مف أقواـٍ تنكبوا الطريؽ ، وأعرضوا عف الحؽ، وحاولوا النيؿ مف ىذا البناء 
الشامخ ، والطعف فيو عف طريؽ مختمؼ الحديث ، والذي تعدُّه تمؾ الفئات طريقًا سيبًل لمطعف في الصحيح، 

. (2)وادعاء احتوائو عمى المتناقضات
منيج اإلماـ البخاري في مختمؼ الحديث وأثره في فيـ ):  ولذا وذاؾ فقد رأيت أف أقوـ بدراسٍة عمميٍة عنوانيا

 .  (دراسٌة تطبيقيٌة مف خبلؿ صحيح اإلماـ البخاري- الحديث النبوي
مقترٌح كريـٌ مف إدارة المؤتمر وافقتيـ عميو ، وسأدرس منيج اإلماـ ". وأثره في فيـ الحديث النبوي :"وقولي

البخاري  في مختمؼ الحديث مف خبلؿ المسائؿ التي ظير فييا إعماؿ اإلماـ البخاري لدفع االختبلؼ بيف 
 مع سياقو لؤلحاديث وتعميقاتو ، وسأورد لكؿ مسألٍة مثااًل ُأبيف فيو (3)تراجمو : األحاديث، ومادة البحث ومحوره 

وجو االختبلؼ والطريؽ التي سمكيا اإلماـ البخاري لدفع ىذا االختبلؼ ، وأقارف رأيو برأي غيره مف األئمة، وقد 

                           
 . 652-2/651 الراوي تدريب ، 67 الروي المنيؿ :وانظر ، 3/81 المغيث فتح  (1)
  : التالييف الرابطيف :وانظر . 135 البخاري جناية ، 149 السنة تدويف  :انظر  (2)

HTTP://WWW.AHL-ALQURAN.COM/ARABIC/SHOW_ARTICLE.PHP?MAIN_ID=4214 
 HTTP://WWW.ARABCHURCH.COM/FORUMS/SHOWTHREAD.PHP?T=111540 
 حجر ابف الحافظ قاؿ كما والمحدثيف العمماء ألسنة تناقمتيا عبارةٌ  وىي ".تراجمو في البخاري فقو" الشييرة العبارات مف  (3)

  : يقوؿ جدّْي سمعت (:"5) "المتواري " كتابو في (ىػ 683ت) الُمنيّْر ابف وقاؿ ، (13) الساري ىدي في (ىػ852ت)
 ، األفكار حيَّرت األبواب وىذه . النحو في سيبويو وكتاب ، الحديث في البخاري كتاب : تراجميما في فقييما كتاباف

 ...". واألبصار العقوؿ وأدىشت

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=4214
http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=111540
http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=111540


أضيؼ أمثمًة أخرى أكتفي فييا بذكر التراجـ واألحاديث، مع التعميؽ المختصر، وأحاوؿ تتبع ما يثار مف شبياٍت 
.  حوؿ موضوع البحث  ، والرّد عمييا

ويتضمف البحث تمييدًا وثبلثة مباحث و خاتمًة و فيرسًا لممصادر والمراجع وآخر لمموضوعات ، وىي كما يمي 
 :

.  ويتضمف تعريفًا موجزًا باإلماـ البخاري ، وكتابو الصحيح، وعمـ مختمؼ الحديث: تمييد
. أسباب االختبلؼ الظاىري بيف األحاديث عند  اإلماـ البخاري : المبحث األوؿ 
:   وفيو ثبلثة مطالب : مسالؾ دفع االختبلؼ بيف األحاديث عند اإلماـ البخاري : المبحث الثاني 
.  مسمؾ الجمع عند اإلماـ البخاري : المطمب األوؿ
.   مسمؾ النسخ عند اإلماـ البخاري : المطمب الثاني 
.   مسمؾ الترجيح عند اإلماـ البخاري : المطمب الثالث
.  أصوؿ فيـ الحديث النبوي عند اإلماـ البخاري مف خبلؿ مختمؼ الحديث : المبحث الثالث 

.  الخاتمة
فيرس المصادر والمراجع  

فيرس الموضوعات  
ولعؿ ىذا البحث أف يكوف لبنًة في الدفاع عف أصح كتاٍب بعد كتاب اهلل ، ومحّرضًا عمى فتح الباب أماـ 

لـ يمؽ حظو مف الدراسات - فيما أعمـ-مشاريع عمميٍة ُتعنى بالفقو الحديثي لدى اإلماـ البخاري، والذي 
المعاصرة المتخصصة، وما وجد مف الجيود إما أف تكوف فرديًة قاصرًة عف اليدؼ المنشود ، أو جماعيًة ال 

، والذي "فقو اإلماـ البخاري"ُتعنى بالجانب الحديثي،كما في المشروع العممي المقدـ إلى جامعة أـ القرى بعنواف 
.  جاء في أكثر مف عشر رسائؿ، وُقدّْمت لقسـ الفقو المقارف

وفي الختاـ أشكر اإلخوة المنظميف ليذا المؤتمر والذي أجـز أنيـ بو قد فتحوا آفاقًا متعددًة لبلنتصار لسنة 
عمومًا، ولمصحيحيف خصوصًا ،  فاهلل أساؿ أف يرفع درجاتيـ، وأف يجزييـ خير - صمى اهلل عميو وسمـ- النبي

.  الجزاء ، وأف يتقبؿ ىذا العمؿ ويبارؾ فيو، وأف يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسمميف
.  واهلل أعمـ ، وصمى اهلل وسمـ عمى نبينا محمٍد ، وعمى آلو وصحبو أجمعيف 

 
 
 
 
 
 
 
 

تمييد 



-: رحمو اهلل- ترجمة اإلمام البخاري
.  ( 2) الجعفي موالىـ( 1)ىو أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بف َبْرِدْزَبو بف َبِذْذِبو

–واتفؽ العمماء عمى أف البخاري :"(ىػ676ت)، قاؿ النووي(3)ولد في بخارى، وتقع اآلف في جميورية أوزبكستاف
، ونشأ يتيمًا ( 4)"ولد بعد صبلة الجمعة لثبلث عشرة ليمٍة خمت مف شواؿ سنة أربٍع وتسعيف ومائة - رحمو اهلل

ُأليمت حفظ الحديث ، وأنا في :" وأخذ يحفظ الحديث وىو دوف العاشرة، كما أخبر ىو عف نفسو ، حيث يقوؿ 
.  (5)"عشر سنيف أو أقؿ:" فقاؿ " كـ أتي عميؾ أنا ذاؾ ؟:" فقيؿ لو " الُكتّاب 

ولما شّب رحؿ في طمب العمـ، وطاؼ بكثيٍر مف حواضر العمـ، وسمع مف كثيٍر مف األئمة ، وجمع حديثًا كثيرًا، 
وقد فاضت كتب التراجـ بكممات الثناء وعبارات التبجيؿ والقصص التي تدؿ عمى عظيـ عمـِ وفضِؿ ىذا اإلماـ 

وُذكر لعمي بف المديني .  (6)"ما أخرجت خراساف مثؿ محمد بف إسماعيؿ :" (ىػ241ت )، قاؿ اإلماـ أحمد
ذروا قولو، :" فقاؿ" ما تصاغرت نفسي عند أحٍد إال عند عمى بف المديني:" قوؿ محمد بف إسماعيؿ (ىػ234ت)

ليمة عيد الفطر سنة سٍت وخمسيف ومائتيف عف اثنتيف وستيف -  رحمو اهلل- وتوفي . (7)"ىو ما رأى مثؿ نفسو
.  (8)عاماً 

 
:  تعريٌف موجٌز بالصحيح

كما قاؿ ابف حجر  (وسننو وأيامو-صمى اهلل عميو وسمـ- الجامػع الصحيح المسند مف حديث رسوؿ اهلل )اسمو 
. ( 9) (ىػ852ت)

صنفت الصحيح لست عشرة سنة، : "  ، وذكر النووي عف البخاري أنو قاؿ ( 10)ولـ يستوعب كؿ الصحيح
ما وضعت في كتاب الصحيح : " وقاؿ كذلؾ " . خرجتو مف ستمائة ألؼ حديٍث، وجعمتو حجة بيني وبيف اهلل 

وىذا يدؿ عمى مدى حرص اإلماـ عمى انتقاء األحاديث  . ( 11)"حديثًا إال اغتسمت قبؿ ذلؾ وصميت ركعتيف 
لما   : " (ىػ322ت)وتمحيصيا، ولـ يكتؼ بذلؾ ؛ بؿ عرض الكتاب عمى أئمة الشأف، قاؿ أبو جعفر العقيمي 

ألؼ البخاري كتاب الصحيح َعَرَضو عمى أحمد بف حنبؿ ويحيى بف معيف وعمي بف المديني وغيرىـ فاستحسنوه 

                           
  . 12/391 النببلء أعبلـ سير ، 2/412  الشافعية طبقات ، 477  الساري ىدي ، 1/259 اإلكماؿ  :ُينظر (1)
   .1/55 البخاري اإلماـ سيرة :ُينظر . أبداً  الرؽ إلى ُينسب لـ البخاري بيت فإف رقاً  ال والءً   (2)
  .21 اإلسبلمي العالـ دوؿ أطمس معجـ  (3)
  .477 الساري ىدي ،68-1/67والمغات األسماء تيذيب  (4)
  .478 الساري ىدي ،12/393 النببلء أعبلـ سير ،24/439 الكماؿ تيذيب ،2/6بغداد تاريخ  (5)
  .2/21 بغداد تاريخ  (6)
  .2/18 بغداد تاريخ  (7)
 البخاري اإلماـ سيرة ،47 لمسخاوي والسامع القاري عمدة ،481 الساري ىدي ،12/464 النببلء أعبلـ سير :ُينظر  (8)

1/192-193.  
   .64 عطية ابف وفيرس ،82 شيوخو عف خير ابف فيرسة :ُينظر ذلؾ غير اسمو في وقيؿ .8 الساري ىدي  (9)
  .7 الساري ىدي  (10)
  .السابؽ المصدر  (11)



 . (1)"والقوؿ فييا قوؿ البخاري وىي صحيحة : وشيدوا لو بالصحة إال في أربعة أحاديث ، قاؿ العقيمي 
 

:  تعريف مختمف الحديث
أحُدىا أف يجيَء شيٌء بعَد شيٍء يقوـُ مقاَمو، والثاني : الخاء والبلـ واأللؼ أصٌؿ ، ويستعمؿ لعدة معافٍ : للةً 

، (3)لـ َيتَّفقا ، وكؿ ما لـ َيتساو فقد تخالؼ واْخَتمؼ: ،وتخالؼ األمراف،واْختمفا (2 )ِخبلؼ ُقدَّاـ، والثالث التغيُّر
.  (4)وَخَمٌؼ َأي بدٌؿ ، والبدُؿ مف كؿ شيء خَمٌؼ منو، والِخبلُؼ الُمضاّدُة وقد خاَلفو ُمخاَلفًة وِخبلفاً 

.  (5)والحديث ىو الجديد مف األشياء ، ويطمؽ عمى الخبر، والجمع أحاديث
 

:  اصططحاً 
.  ( 7)مثمو– ظاىرًا - الحديث الذي عارضو : ، وُمختِمؼ الحديث(6)َأْف يْأتي حديثاف ُمَتضادَّاف في المعنى ظاىراً 

في -والرابط بيف المعاني المغوية والمعنى االصطبلحي أف كؿ واحٍد مف األحاديث المختمفة يغاير ويضاد اآلخر
فيما يدؿ عميو ، وقد تكوف ىذه األحاديث مما دخميا النسخ ، فيكوف بعضيا خمفًا لبعٍض وبداًل عنو ، - الظاىر

.   أو مما دخميا الترجيح ، فُيقّدـ الراجح مف األحاديث وييمؿ المرجوح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبحث األول 
أسباب االختطف الظاىري بين األحاديث عند  اإلمام البخاري 

                           
  .489-7 الساري ىدي  (1)
 2/170 المغة مقاييس معجـ  (2)
  .5/201 المحكـ  (3)
  .2/1239 العرب لساف  (4)
  .5/208 العروس تاج ،2/797 العرب لساف ،3/253 المحكـ  (5)
  .90 والتيسير التقريب  (6)
  .362 قاري عمي لمبل الفكر نخبة شرح  (7)



 ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ)؛ ألنو وحٌي ، والوحي مف اهلل ، – صمى اهلل عميو وسمـ - ال اختبلؼ بيف حديث النبي 
، فبل يمكف أف يوجد حديثيف صحيحيف مختمفيف، إال أنو تعرض بعض األسباب التي قد ُتوىـ [82:النساء](ڍ

، وىذه األسباب قد يتداخؿ بعضيا مع بعٍض ، ويتقاطع بعضيا (1)وقوع االختبلؼ بيف األحاديث لموىمة األولى
مع بعٍض، ومف خبلؿ األمثمة التي وقفت عمييا مف عمؿ البخاري ،  رأيت أنو يعتبر جممًة مف األسباب ، 

: ويمكف حصرىا فيما يمي
 : النسخ  .1

نسخت الشمس الظؿ ؛ أي أزالتو وحمت مكانو ، : الرفع واإلزالة ، يقاؿ : يطمؽ النسخ في المغة عمى معنييف
. (2)ويطمؽ عمى النقؿ، ومف ذلؾ نسخت الكتاب إذا نقمت ما فيو

.  (3)رفع الحكـ الشرعي بدليٍؿ شرعٍي متأخرٍ : وأما في االصطبلح فيو
، ووقوعو في األحاديث  سبٌب مف أسباب االختبلؼ والتعارض  بينيا ، ومعاني (4)والنسخ جائٌز عقبًل واقٌع شرعاً 

تدؿ عمى اإلزالة والنقؿ ، فاألحاديث التي وقع فييا النسخ ، قد وقع لبعضيا اإلزالة والنقؿ – كما تقّدـ –النسخ 
بالبعض اآلخر ، وحينئٍذ فيي تخالفيا في الحكـ والداللة، وقد كاف النسخ سببًا معتبرًا مف أسباب ظيور 

االختبلؼ بيف األحاديث عند اإلماـ البخاري ، كما بّيف ذلؾ في األحاديث المختمفة في نكاح المتعة، إذ جاء 
. بعضيا بالجواز، وجاء بعضيا بالمنع 

 
 :وفعمو- صمى اهلل عميو وسمم- اشتباه األمر  بسبب االختطف بين قولو  .2

مف قوٍؿ أو فعٍؿ عمى جية التشريع فيو سنة ، – صمى اهلل عميو وسمـ –مف المتقرر أف كؿ ما صدر عف النبي 
وفعمو عمى األمر المعيف ، ألف ىذا مقتضى البياف والببلغ الذي – صمى اهلل عميو وسمـ - واألصؿ اتفاؽ قولو 

وفعمو ، - صمى اهلل عميو وسمـ– ُأمر بو، إال أف قد توجد بعض الصور التي يظير فييا  االختبلؼ بيف قولو 
وحينئٍذ يعمؿ األئمة أنظارىـ لدفع االختبلؼ بيف ىذه األحاديث، ومف أمثمة ىذا السبب عند اإلماـ البخاري ما 

.   يأتي مف األحاديث المختمفة في السمر بعد العشاء 
 

 :  اشتباه األمر في األحاديث بسبب ورود العام والخاص  .3
المفظ الواحد الداؿ عمى مسمييف فصاعدًا : "وقيؿ ىو ". المفظ المستغرؽ لجميع ما يصمح لو: "ُيعرؼ العاـ بأنو

. (1)"عبارة عما وضع لشيٍء واحٍد : " ، أو ىو "كؿ ما ليس بعاـ : " وُيعرؼ الخاص بأنو . (5 )"مطمقًا معاً 

                           
 واألصولييف المحدثيف بيف الحديث مختمؼ ، 2/425 الموقعيف إعبلـ ، 4/149 المعاد زاد : االختبلؼ أسباب في ُينظر  (1)

 . 91 الحديث في التعارض  ، 55
  . 490 القرآف غريب مفردات ، 425-5/424 المغة مقاييس معجـ  (2)
  . 167 الحديث عمـو :ُينظر  (3)
  .789 الفحوؿ إرشاد :ُينظر  (4)

 قدامة البف الناظر روضة ،2/195 لآلمدي األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ ،1/140 يعمى ألبي الفقو أصوؿ في العدة:ُينظر(5)

  .2/120 العاطر الخاطر نزىة شرحو مع



. (2)"إخراج بعض ما كاف داخبًل تحت العموـ عمى تقدير عدـ المخصص : "والمراد بالتخصيص 
واألصؿ في النصوص أف تكوف عامًة لجميع المكمفيف ، وال ُيخص شيٌء منيا إال ما ثبت الدليؿ بتخصيصو ، 

وحينئٍذ فقد يرد في مسألٍة ما حديٌث عاـٌ وحديٌث خاٌص ، وُيظف وقوع االختبلؼ بيف ىذه األحاديث الختبلفيا في 
.   األحكاـ، ومف أمثمة ىذا السبب عند اإلماـ البخاري ما يأتي مف األحاديث المختمفة في السمر بعد العشاء 

 
 :اشتباه األمر في األحاديث بسبب ورود المطمق والمقيد .4

ما تناوؿ :" وُيعرؼ المقيد بأنو . (3")ما تناوؿ واحدًا غير معيٍف باعتبار حقيقٍة شاممٍة لجنسو:" ُيعرؼ المطمؽ بأنو
.  (4")معينًا أو موصوفًا بزائٍد عمى حقيقة جنسو

. (5 )"تحديد شيوع المفظ المطمؽ بقيٍد ُيقمؿ مف انتشاره بيف أفراد جنسو :" والمراد بتقييد المطمؽ 
فقد ترد عدة أحاديث في قضيٍة معينٍة، ولكف يظير بينيا االختبلؼ ، ألف بعضيا ُيطمؽ الحكـ ، والبعض اآلخر 

 ".َباب َمْف َكفََّر َأَخاُه ِبَغْيِر َتْأِويٍؿ َفُيَو َكَما َقاؿَ " ُيقيده، ومف أمثمة ىذا السبب عند اإلماـ البخاري ما يأتي في 
 

 :اختطف األحاديث باعتبار تباين األحوال  .5
قد  ترد أحاديث تتحدث عف موضوٍع واحٍد ، فُيتوىـ اتحاد الحاؿ الواردة في ىذه النصوص ، وعندئٍذ يقع 

االختبلؼ بيف ىذه األحاديث ، والحقيقة أف كؿ واحٍد مف ىذه األحاديث ُينزؿ عمى حاٍؿ معينٍة مف األحواؿ غير 
" .  باب صبلة الضحى"الحاؿ التي في النص اآلخر ، ومف أمثمة ىذا السبب عند اإلماـ البخاري ما يأتي في 

 
 : تفاوت درجات األحاديث .6

ىذا سبٌب ظاىٌر جدًا في االختبلؼ ؛ إذ قد يأتي حديٌث مخالٌؼ لحديٍث آخر في الحكـ والداللة، ولـ يقع بينيما 
نسٌخ، وليس ثمة مخرج إال النظر في أسانيد األحاديث، ومما يذكر في ىذا المقاـ المقولة الشييرة لئلماـ ابف 

حديثاف بإسناديٍف صحيحيٍف - صمى اهلل عميو وسمـ - ال أعرؼ أنو ُروي عف النبي :" (ىػ311ت) خزيمة
قيٌد يخرج ما كاف أحدىما " بإسناديف صحيحيف:" ، فقولو ( 6)"متضاديٍف ، فمف كاف عنده فميأتني بو ألولؼ بينيما

.   غير صحيح أو كبلىما غير صحيح فالتعارض قد يقع بينيا 
.  وىذا السبب معتبٌر عند اإلماـ البخاري ، ولو أمثمٌة تأتي في أوجو الترجيح 
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المبحث الثاني 

مسالك دفع االختطف بين األحاديث عند اإلمام البخاري 
المطمب األول  

مسمك الجمع عند اإلمام البخاري  
. (1)الجيـ والميـ والعيف أصٌؿ واحٌد، يدؿُّ عمى َتَضاْـّ الشَّيء وتقريب بعضو مف بعضٍ 

                           
 .96 القرآف غريب مفردات  ،1/479 المغة مقاييس معجـ :ُينظر  (1)



إعماؿ األحاديث المتعارضة الصالحة لبلحتجاج المتحدة زمنًا، بحمؿ :" ويمكف تعريفو اصطبلحًا بأف يقاؿ ىو 
.  (1)"كٍؿ منيا عمى محمٍؿ صحيٍح مطمقًا أو مف وجٍو دوف وجٍو، بحيث يندفع التعارض بينيا

وكمما :" (ىػ204ت)ومتى احتممت األدلة كميا محمبًل صحيحًا يجمع بينيا وجب الحمؿ عميو، قاؿ اإلماـ الشافعي
.  (2)"احتمؿ حديثاف أف ُيستعمبل معًا ، استعمبل معًا، ولـ ُيعطّْؿ واحٌد منيما اآلخر

ىذا المسمؾ ، واعتبره في أكثر مف موضٍع ، ولو أوجٌو عنده ، وىي – رحمو اهلل –وقد سمؾ اإلماـ البخاري 
:  كالتالي

: الجمع ببيان اختطف العام والخاص .1
: مثالو

: َحدَّثََنا َأُبو اْلِمْنَياِؿ، َقاؿَ : َحدَّثََنا َعْوٌؼ، َقاؿَ : َحدَّثََنا َيْحَيى، َقاؿَ : َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد، َقاؿَ :" قاؿ اإلماـ البخاري 
، َفَقاَؿ َلُو َأِبي ْثَنا َكْيَؼ َكاَف َرُسوُؿ المَِّو : اْنَطَمْقُت َمَع َأِبي ِإَلى َأِبي َبْرَزَة اأْلَْسَمِميّْ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - َحدّْ

َـّ : ُيَصمّْي اْلَمْكُتوَبَة؟ َقاؿَ  َكاَف ُيَصمّْي اْلَيِجيَر َوِىَي الَِّتي َتْدُعوَنَيا اأْلُوَلى ِحيَف َتْدَحُض الشَّْمُس، َوُيَصمّْي اْلَعْصَر ُث
َوَكاَف َيْسَتِحبُّ َأْف : َيْرِجُع َأَحُدَنا ِإَلى َأْىِمِو ِفي َأْقَصى اْلَمِديَنِة َوالشَّْمُس َحيٌَّة، َوَنِسيُت َما َقاَؿ ِفي اْلَمْغِرِب، َقاؿَ 

َر اْلِعَشاَء، َقاؿَ  .   (3 )..."َوَكاَن َيْكَرُه النَّْوَم َقْبَمَيا َواْلَحِديَث َبْعَدَىا: ُيَؤخّْ
: ويخالفو أحاديث أخرى، وىي

َحدَّثَِني َعْبُد الرَّْحَمِف ْبُف َخاِلِد ْبِف ُمَساِفٍر، : َحدَّثَِني المَّْيُث، َقاؿَ : َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُف ُعَفْيٍر، َقاؿَ :" قاؿ اإلماـ البخاري  .1
-َصمَّى ِبَنا النَِّبيُّ : َعْف اْبِف ِشَياٍب، َعْف َساِلـٍ َوَأِبي َبْكِر ْبِف ُسَمْيَماَف ْبِف َأِبي َحْثَمَة، َأفَّ َعْبَد المَِّو ْبَف ُعَمَر َقاؿَ 

، َفَقاؿَ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  ـَ ـْ َىِذِه َفِإفَّ َرْأَس ِماَئِة َسَنٍة ِمْنَيا : اْلِعَشاَء ِفي آِخِر َحَياِتِو، َفَممَّا َسمَّـَ َقا ـْ َلْيَمَتُك َأَرَأْيَتُك
 . (4)"اَل َيْبَقى ِممَّْف ُىَو َعَمى َظْيِر اأْلَْرِض َأَحدٌ 

ـُ، َقاؿَ :"وقاؿ .2 ـُ، َقاؿَ : َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َقاؿَ : َحدَّثََنا آَد ِبتُّ : َسِمْعُت َسِعيَد ْبَف ُجَبْيٍر، َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاؿَ : َحدَّثََنا اْلَحَك
َصمَّى المَُّو َعَمْيِو - َوَكاَف النَِّبيُّ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - ِفي َبْيِت َخاَلِتي َمْيُموَنَة ِبْنِت اْلَحاِرِث َزْوِج النَِّبيّْ 

َـّ َجاَء ِإَلى َمْنِزِلِو، َفَصمَّى َأْرَبَع - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -ِعْنَدَىا ِفي َلْيَمِتَيا، َفَصمَّى النَِّبيُّ - َوَسمَّـَ  اْلِعَشاَء ُث
َـّ َقاؿَ  ، ُث ـَ َـّ َقا ، ُث ـَ َـّ َنا ـَ َفُقْمُت َعْف َيَساِرِه، َفَجَعَمِني َعْف َيِميِنِو، : َرَكَعاٍت، ُث َـّ َقا ـُ َأْو َكِمَمًة ُتْشِبُيَيا، ُث ـَ اْلُغَميّْ َنا

بَلةِ  َـّ َخَرَج ِإَلى الصَّ ـَ َحتَّى َسِمْعُت َغِطيَطُو َأْو َخِطيَطُو، ُث َـّ َنا َـّ َصمَّى َرْكَعَتْيِف، ُث  .(5)"َفَصمَّى َخْمَس َرَكَعاٍت، ُث
َصمَّى المَُّو َعَمْيِو -ِبتُّ ِعْنَد َخاَلِتي َمْيُموَنَة َفَتَحدََّث َرُسوُؿ المَِّو :" و في بعض روايات الحديث قاؿ ابف عباس

َـّ َرَقَد - َوَسمَّـَ   .(6)"َمَع َأْىِمِو َساَعًة، ُث
بَّاِح، َقاؿَ :" وقاؿ  .3 ، َحدَّثََنا ُقرَُّة ْبُف َخاِلٍد، َقاؿَ : َحدَّثََنا َعْبُد المَِّو ْبُف الصَّ اْنَتَظْرَنا اْلَحَسَف : َحدَّثََنا َأُبو َعِميٍّي اْلَحَنِفيُّ

                           
 . 338 عوض لمسيد التعارض في دراسات ، 130 واألصولييف المحدثيف بيف الحديث مختمؼ :ُينظر (1)
 . 342 الرسالة :وانظر . 64 الحديث اختبلؼ  (2)
  .بو المنياؿ أبي طريؽ مف (647 ح )مسمـ وأخرجو ،(599ح) البخاري صحيح (3)
  . (2537 ح)ومسمـ ،(601-116ح) البخاري أخرجو  (4)
 (.763ح) ومسمـ ،(117ح) البخاري أخرجو  (5)
 (.190()763ح) ومسمـ ،(4569 ح)البخاري أخرجو  (6)



َـّ َقاؿَ : َوَراَث َعَمْيَنا َحتَّى َقُرْبَنا ِمْف َوْقِت ِقَياِمِو، َفَجاَء َفَقاؿَ  - َنَظْرَنا النَِّبيَّ : َقاَؿ َأَنٌس : َدَعاَنا ِجيَراُنَنا َىؤاَُلِء، ُث
َـّ َخَطَبَنا، َفَقاؿَ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َأاَل ِإفَّ النَّاَس : َذاَت َلْيَمٍة َحتَّى َكاَف َشْطُر المَّْيِؿ َيْبُمُغُو، َفَجاَء َفَصمَّى َلَنا ُث

بَلَة، َقاَؿ اْلَحَسفُ  ـْ الصَّ ـْ َتَزاُلوا ِفي َصبَلٍة َما اْنَتَظْرُت ـْ َل نَُّك َـّ َرَقُدوا، َواِ  فَّ اْلَقْوـَ اَل َيَزاُلوَف ِبَخْيٍر َما : َقْد َصمَّْوا ُث َواِ 
 . (1)- "َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -اْنَتَظُروا اْلَخْيَر، َقاَؿ ُقرَُّة ُىَو ِمْف َحِديِث َأَنٍس َعْف النَِّبيّْ 

َحدَّثََنا َأِبي، َحدَّثََنا َأُبو ُعْثَماَف، َعْف َعْبِد : َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُف ُسَمْيَماَف، َقاؿَ : َحدَّثََنا َأُبو النُّْعَماِف، َقاؿَ :"  وقاؿ .4
فَِّة َكاُنوا ُأَناًسا ُفَقَراَء، َوَأفَّ النَِّبيَّ  َمْف َكاَف : َقاؿَ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - الرَّْحَمِف اْبِف َأِبي َبْكٍر، َأفَّ َأْصَحاَب الصُّ

ْف َأْرَبٌع َفَخاِمٌس َأْو َساِدٌس، َوَأفَّ َأَبا َبْكٍر َجاَء ِبَثبَلَثٍة، َفاْنَطَمَؽ النَِّبيُّ  ـُ اْثَنْيِف َفْمَيْذَىْب ِبثَاِلٍث، َواِ  َصمَّى -ِعْنَدُه َطَعا
فَّ : َفُيَو َأَنا َوَأِبي َوُأمّْي َفبَل َأْدِري َقاؿَ : ِبَعَشَرٍة، َقاؿَ - المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َواْمَرَأِتي َوَخاِدـٌ َبْيَنَنا َوَبْيَف َبْيِت َأِبي َبْكٍر، َواِ 

َـّ َرَجَع َفَمِبَث َحتَّى َتَعشَّى - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - َأَبا َبْكٍر َتَعشَّى ِعْنَد النَِّبيّْ  َـّ َلِبَث َحْيُث ُصمَّْيْت اْلِعَشاُء، ُث ُث
َوَما َحَبَسَؾ َعْف : َفَجاَء َبْعَد َما َمَضى ِمْف المَّْيِؿ َما َشاَء المَُّو، َقاَلْت َلُو اْمَرَأُتوُ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - النَِّبيُّ 

؟ َقاَلتْ : َضْيِفَؾ؟ َقاؿَ : َأْضَياِفَؾ َأْو َقاَلتْ  ـْ َفَذَىْبُت َأَنا : َقاؿَ .  َفَأَبْوا( 2)َأَبْوا َحتَّى َتِجيَء، َقْد ُعِرُضوا: َأَوَما َعشَّْيِتيِي
، َوَقاؿَ ( 3)َيا ُغْنَثرُ : َفاْخَتَبْأُت، َفَقاؿَ  ـُ المَِّو َما ُكنَّا َنْأُخُذ : َفَقاؿَ ! ُكُموا اَل َىِنيًئا:  َفَجدََّع َوَسبَّ َوالمَِّو اَل َأْطَعُمُو َأَبًدا، َواْي

َيْعِني َحتَّى َشِبُعوا، َوَصاَرْت َأْكَثَر ِممَّا َكاَنْت َقْبَؿ َذِلَؾ، َفَنَظَر ِإَلْيَيا : ِمْف ُلْقَمٍة ِإالَّ َرَبا ِمْف َأْسَفِمَيا َأْكَثُر ِمْنَيا، َقاؿَ 
َلِيَي ! اَل َوُقرَِّة َعْيِني: َيا ُأْخَت َبِني ِفَراٍس َما َىَذا؟ َقاَلتْ : َأُبو َبْكٍر َفِإَذا ِىَي َكَما ِىَي َأْو َأْكَثُر ِمْنَيا، َفَقاَؿ اِلْمَرَأِتوِ 

- َيْعِني َيِميَنوُ -ِإنََّما َكاَف َذِلَؾ ِمْف الشَّْيَطاِف : اآْلَف َأْكَثُر ِمْنَيا َقْبَؿ َذِلَؾ ِبَثبَلِث َمرَّاٍت، َفَأَكَؿ ِمْنَيا َأُبو َبْكٍر، َوَقاؿَ 
َـّ َحَمَمَيا ِإَلى النَِّبيّْ  َـّ َأَكَؿ ِمْنَيا ُلْقَمًة، ُث َفَأْصَبَحْت ِعْنَدُه، َوَكاَف َبْيَنَنا َوَبْيَف َقْوـٍ َعْقٌد، - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -ُث

ـْ َمَع ُكؿّْ َرُجٍؿ َفَأَكُموا ِمْنَيا َأْجَمُعوَف  ـُ َك ـْ ُأَناٌس المَُّو َأْعَم َقَنا اْثَنا َعَشَر َرُجبًل َمَع ُكؿّْ َرُجٍؿ ِمْنُي َفَمَضى اأْلََجُؿ، َفَفرَّ
 .(4)"َأْو َكَما َقاؿَ 

 
 

:  وجو االختطف بين ىذه األحاديث 
االختبلؼ بيف ىذه األحاديث ظاىٌر ، فحديث أبي برزة جاء فيو النيي عف الحديث بعد العشاء وىو نيٌي عاـٌ ، 

فحديث عبد اهلل بف عمر وقد خالفو في ذلؾ األحاديث األخرى ، حيث ُيفيـ منيا جواز الحديث بعد العشاء،  
حّدث أصحابو بعد أف صّمى العشاء ، وفي حديث ابف - صمى اهلل عميو وسمـ- وأنس جاء فييما أف النبي 

عبد الرحمف بف أبي بكر وقع مف أبي بكر   وفي حديث مع أىمو ،- صمى اهلل عميو وسمـ- عباس تحّدث النبي  
 . حديٌث بعد العشاء مع أىمو بخصوص أضيافو 

 
:  رأي اإلمام البخاري في دفع االختطف بين ىذه األحاديث ،ومقارنتو برأي غيره

                           
  (.640 ح)ومسمـ ،(600ح) البخاري أخرجو  (1)
  .6/597 الباري فتح . عمييـ الطعاـ ُعرض أو ُأطعموا أي  (2)
    .3/389 النياية :ينظر . الجيؿ وىي ، الغثارة مف ، جاىؿ يا أي  (3)
  (.2057 ح) ومسمـ ،(602ح) البخاري أخرجو  (4)



سمؾ اإلماـ البخاري لدفع ىذا االختبلؼ بيف ىذه األحاديث مسمؾ الجمع ، وذلؾ بتخصيص الحديث العاـ 
:  باألحاديث الخاصة ، وبياف ذلؾ 

أف أحاديث الرخصة خاصٌة بما تعمؽ بو غرٌض شرعٌي كالسمر في العمـ والفقو والخير أو حاجٍة كالسمر مع 
األىؿ ، وأما النيي الوارد في حديث أبي برزة فيو لما سوى ذلؾ مف الحديث الذي ال فائدة منو، ودونؾ تراجمو 

:  الدالة عمى ذلؾ 
".  باب ما يكره مف السمر بعد العشاء:" ترجـ لحديث أبي برزة بقولو 

، قاؿ ابف حجر  "باب السمر في العمـ:"بقولو - رضي اهلل عنيـ–وترجـ لحديث ابف عباس وابف عمر 
ىذا إنما يدؿ عمى السمر مع األىؿ ال في العمـ؟ : فإف قيؿ:" معمقًا عمى حديث ابف عباس  (ىػ852ت)

أنو ُيمحؽ بو، والجامع تحصيؿ الفائدة، أو ىو بدليؿ الفحوى؛ ألنو إذا ُشرع في المباح ففي المستحب : فالجواب
.  (1)"مف طريؽ األولى

قاؿ ابف ". باب السمر في الفقو والخير بعد العشاء:" وترجـ لحديث أنس والرواية األخرى لحديث ابف عمر بقولو 
و بالذكر تنوييًا بذكره، وتنبييًا عمى َقدره:" ( ىػ683ت)الُمنيّْر  .  (2)"الفقو يدخؿ في عموـ الخير، لكنو خصَّ

".  باب السمر مع الضيؼ واألىؿ:"  وترجـ البخاري  لحديث عبد الرحمف بف أبي بكر بقولو 
، وابف عبد  (ىػ311ت)وقد أشار إلى ىذا المعنى الذي ذكره البخاري جماعٌة مف أىؿ العمـ كابف خزيمة

،  ( ىػ702)، وابف دقيؽ العيد (ىػ508 )، وابف الجوزي(ىػ676)، والنووي(ىػ543)، وابف العربي (467)البر
. (3 )، وغيرىـ(ىػ751)، وابف القيـ( ىػ734)، وابف سيد الناس(ىػ728)وابف تيمية

 
 
 
 

 : مثاٌل  إافيٌ 
َوَكاَف :" أحدىما حديث أبي برزة المتقدـ، وقد جاء فيو : ذكر اإلماـ البخاري حديثيف يظير بينيما االختبلؼ 

َر اْلِعَشاَء، َقاؿَ  ـَ َرُسوُؿ :"، واآلخر حديث َعاِئَشَة َقاَلتْ "َوَكاَف َيْكَرُه النَّْوـَ َقْبَمَيا َواْلَحِديَث َبْعَدَىا : َيْسَتِحبُّ َأْف ُيَؤخّْ َأْعَت
ْبَيافُ : ِباْلِعَشاِء َحتَّى َناَداُه ُعَمُر -  َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - المَِّو  ـَ النَّْساُء َوالصّْ بَلَة، َنا َما : َفَخَرَج، َفَقاؿَ . الصَّ

َواَل ُيَصمَّى َيْوَمِئٍذ ِإالَّ ِباْلَمِديَنِة، َوَكاُنوا ُيَصمُّوَف ِفيَما َبْيَف َأْف َيِغيَب : َقاؿَ . َيْنَتِظُرَىا َأَحٌد ِمْف َأْىِؿ اأْلَْرِض َغْيُرُكـْ 
ؿِ   ، وقد خرج مف ىذا االختبلؼ (1)وذكر شاىده مف حديث ابف عمر وابف عباس. (4)"الشََّفُؽ ِإَلى ُثُمِث المَّْيِؿ اأْلَوَّ

                           
  .1/213  الباري فتح  (1)
  .5/96 القاري عمدة ،3/388 رجب البف الباري فتح :وينظر .2/74 الباري فتح  (2)
 العربي البف القرآف أحكاـ ، 2/293 المشكؿ كشؼ ، 35 عبدالبر البف الكافي ، 292-2/291  خزيمة ابف صحيح (3)

 اإلنصاؼ ، 4/185 العمدة شرح ، 3/43 المجموع ، 5/146  لمنووي مسمـ صحيح شرح ، 172 األحكاـ إحكاـ ،3/328

 . 1/308  المورود العذب المنيؿ  ،1/273 األماني بموغ ، 3/148  الموقعيف إعبلـ ، 3/421 الشذي النفح ، 1/437
  (.638 ح) ومسمـ ،(569 ح) البخاري أخرجو (4)



إشارٌة :" قاؿ ابف حجر ". ُغِمَب باب النـو قبؿ العشاء لمف :"بأف النيي عف النوـ إنما ىو لمف تعّمد ذلؾ، فقاؿ 
- صمى اهلل عميو وسمـ- ذلؾ مستفاٌد مف ترؾ إنكاره : إلى أف الكراىة مختصٌة بمف تعاطى ذلؾ مختارًا، وقيؿ

.  (2)..."عمى مف رقد مف الذيف كانوا ينتظروف خروجو لصبلة العشاء
 
:  الجمع ببيان المطمق والمقيد. 2

 : مثالو 
: قاؿ اإلماـ البخاري 

َحدَّثََنا ُعْثَماُف ْبُف ُعَمَر، َأْخَبَرَنا َعِميُّ ْبُف اْلُمَباَرِؾ، َعْف َيْحَيى ْبِف َأِبي : َحدَّثََنا ُمَحمٌَّد َوَأْحَمُد ْبُف َسِعيٍد، َقااَل .:"1
ِإَذا َقاَؿ :" َقاؿَ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو - َرِضَي المَُّو َعْنوُ -َكِثيٍر، َعْف َأِبي َسَمَمَة، َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 

 . (3)"َيا َكاِفُر َفَقْد َباَء ِبِو َأَحُدُىَما: الرَُّجُؿ أِلَِخيوِ 
َرِضَي المَُّو - َحدَّثَِني َماِلٌؾ، َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف ِديَناٍر، َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف ُعَمَر : َحدَّثََنا ِإْسَماِعيُؿ، َقاؿَ :" وقاؿ . 2

 .(4)" َفَقْد َباَء ِبَيا َأَحُدُىَما (َيا َكاِفرُ ):َأيَُّما َرُجٍؿ َقاَؿ أِلَِخيوِ :" َقاؿَ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو - َعْنُيَما
: ويخالفيما حديثان آخران ذكرىما اإلمام البخاري ، وىما 

َوَما - : َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - َوَقاَؿ ُعَمُر ِلَحاِطِب ْبِف َأِبي َبْمَتَعَة ِإنَُّو ُمَناِفٌؽ َفَقاَؿ النَِّبيُّ :" قاؿ اإلماـ البخاري  .1
. (5)"َقْد َغَفْرُت َلُكـْ : ُيْدِريَؾ َلَعؿَّ المََّو َقْد اطََّمَع ِإَلى َأْىِؿ َبْدٍر َفَقاؿَ 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف َعَباَدَة، َأْخَبَرَنا َيِزيُد، َأْخَبَرَنا َسِميـٌ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُف ِديَناٍر، َحدَّثََنا َجاِبُر ْبُف َعْبِد المَِّو، َأفَّ :" وقاؿ  .2
ـْ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - َكاَف ُيَصمّْي َمَع النَِّبيّْ - َرِضَي المَُّو َعْنوُ - ُمَعاَذ اْبَف َجَبٍؿ  َـّ َيْأِتي َقْوَمُو َفُيَصمّْي ِبِي ُث

ـْ اْلَبَقَرَة، َقاؿَ  بَلَة َفَقَرَأ ِبِي َفَبَمَغ َذِلَؾ ! ِإنَُّو ُمَناِفؽٌ : َفَتَجوََّز َرُجٌؿ َفَصمَّى َصبَلًة َخِفيَفًة، َفَبَمَغ َذِلَؾ ُمَعاًذا َفَقاؿَ : الصَّ
فَّ : َفَقاؿَ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - الرَُّجَؿ َفَأَتى النَِّبيَّ  َيا َرُسوَؿ المَِّو ِإنَّا َقْوـٌ َنْعَمُؿ ِبَأْيِديَنا ، َوَنْسِقي ِبَنَواِضِحَنا ، َواِ 

ـَ َأنّْي ُمَناِفؽٌ  َيا ُمَعاُذ َأَفتَّاٌف - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - َفَقاَؿ النَِّبيُّ . ُمَعاًذا َصمَّى ِبَنا اْلَباِرَحَة َفَقَرَأ اْلَبَقَرَة َفَتَجوَّْزُت َفَزَع
. (6)"  َوَنْحَوَىا[1:األعمى   ](ڻ ڻ ڻ ڻ ں )وَ [ 1:الشمس   ](ٻ ٻٱ )اْقَرْأ .  َثبَلثًا! َأْنَت؟

 
:  وجو االختطف بين ىذه األحاديث 

 بأف مف دعا أخاه بالكفر فيو كافر، وىذا ما يخالؼ ظاىر -رضي اهلل عنيما–يفيد حديث أبي ىريرة وابف عمر
حاطبًا بالنفاؽ ، وىو أعظـ مف الكفر ، وكذا - رضي اهلل عنو–في الجانب اآلخر، حيث دعا عمر األحاديث 

.   بكفرىما - صمى اهلل عميو وسمـ–معاذ دعا ذلؾ الرجؿ بالنفاؽ ، ولـ يحكـ النبي 

                                                                                       
 (571-570ح) البخاري أخرجو  (1)
  .50-2/49 الباري فتح  (2)
 (.6103 ح) البخاري أخرجو  (3)
  (.60ح) ومسمـ ،(6104 ح) البخاري أخرجو  (4)
  (.2494 ح)ومسمـ ،(6939 -4274 -3983 -3081 ح) منيا مواضع في البخاري وصمو  (5)
 (.6106 ح) البخاري صحيح  (6)



 
:  مسمك اإلمام البخاري في دفع االختطف بين ىذه األحاديث ،ومقارنتو بمسمك غيره

يأخذ اإلماـ البخاري بظاىر حديثي أبي ىريرة وابف عمر ، وأف مف دعا أخاه بالكفر فيو كافر ، لكف يقيد ىذا 
 كما جاء في حديث عمر ومعاذ، وىذه (1)اإلطبلؽ بما إذا كاف غير متأوٍؿ أوجاىٍؿ بالحكـ أو بحاؿ المقوؿ فيو

:  تراجمو الدالة عمى اختياره 
".  َباب َمْف َكفََّر َأَخاُه ِبَغْيِر َتْأِويٍؿ َفُيَو َكَما َقاؿَ :" ترجـ لحديث أبي ىريرة وابف عمر بقولو 

ـْ َيَر ِإْكَفاَر َمْف َقاَؿ َذِلَؾ ُمَتَأوّْاًل َأْو َجاِىبًل :" وترجـ لحديث عمر ومعاذ بقولو   ". َباب َمْف َل
، وكذا إنما قاؿ لحاطب إنو منافؽ ألنو ظف أنو صار منافقًا بسبب كتابو إلى المشركيف- رضي اهلل عنو- فعمر 
، (2 )ألنو كاف متأواًل وظنًا أف التارؾ لمجماعة منافؽ إنما وصؼ ذلؾ الرجؿ بالنفاؽ ؛ - رضي اهلل عنو- معاذ

 كذا قيد مطمؽ الخبر بما إذا صدر ذلؾ بغير تأويٍؿ :"عمى الترجمة األولى ، فقاؿ  (ىػ852ت)وعمؽ ابف حجر
.  (3) "مف قائمو

َباب َما :"ولـ يكتؼ اإلماـ البخاري بإثارة ىذه القضية في ىذا الموضع بؿ أثارىا في موضٍع آخر ، فترجـ بقولو 
ِليفَ  والحاصؿ أف :" ، وساؽ تحت ىذه الترجمة عدة أحاديث ُتؤيد ما ذىب إليو ، قاؿ ابف حجر ( 4)"َجاَء ِفي اْلُمَتَأوّْ

ف كاف بتأويٍؿ ُنظَر إف كاف  أف مف أكفر المسمـ ُنِظَر فإف كاف بغير تأويٍؿ استحؽَّ الذَّـ، وربما كاف ىو الكافر، وا 
غير سائٍغ استحؽَّ الذَّـ أيضًا،  وال يصؿ إلى الكفر بؿ ُيبيف لو وجو خطئو وُيزجر بما يميؽ بو، وال يمتحؽ باألوؿ 
ف كاف بتأويٍؿ سائٍغ لـ يستحؽ الذَّـ، بؿ تُقاـ عميو الحجة حتى يرجع إلى الصواب، قاؿ العمماء : عند الجميور، وا 

.  (5)"كؿ متأوٍؿ معذوٌر بتأويمو ليس بآثـٍ إذا كاف تأويمو سائغًا في لساف العرب، وكاف لو وجٌو في العمـ 
وقد تبيف أف الرجؿ المؤمف الذي ىو ولٌي هلل قد يعتقد كفر الرجؿ المؤمف الذي ىو :" (ىػ 728ت)وقاؿ ابف تيمية 

. (6)"ولٌي هلل ويكوف مخطئًا في ىذا االعتقاد، وال يقدح ىذا في إيماف واحٍد منيما وواليتو 
 

 : الجمع ببيان اختطف األحوال  .3
:  مثالو 

:  عدة أحاديث في صبلة الضحى ، وظاىرىا االختبلؼ فيما بينيا - رحمو اهلل–ذكر البخاري 
ٍؽ َقاؿَ -:" رحمو اهلل–قاؿ  .1 - ُقْمُت اِلْبِف ُعَمَر : َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد َقاَؿ َحدَّثََنا َيْحَيى َعْف ُشْعَبَة َعْف َتْوَبَة َعْف ُمَورّْ

َحى؟ َقاؿَ -: َرِضَي المَُّو َعْنُيَما : ُقْمتُ . اَل : َفَأُبو َبْكٍر؟ َقاؿَ : ُقْمتُ . اَل : َفُعَمُر؟ َقاؿَ : ُقْمتُ . اَل : َأُتَصمّْي الضُّ
 . (1)"اَل ِإَخاُلوُ : َقاؿَ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - َفالنَِّبيُّ 
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ـُ َحدَّثََنا ُشْعَبُة َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُف ُمرََّة َقاَؿ َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمِف ْبَف َأِبي َلْيَمى َيُقوؿُ :" وقاؿ  .2 : َحدَّثََنا آَد
ْـّ َىاِنٍ  َفِإنََّيا َقاَلتْ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - َما َحدَّثََنا َأَحٌد َأنَُّو َرَأى النَِّبيَّ  َحى َغْيُر ُأ ِإفَّ : ُيَصمّْي الضُّ

ـْ َأَر َصبَلًة َقطُّ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -النَِّبيَّ  َدَخَؿ َبْيَتَيا َيْوـَ َفْتِح َمكََّة َفاْغَتَسَؿ َوَصمَّى َثَماِنَي َرَكَعاٍت، َفَم
ُـّ الرُُّكوَع َوالسُُّجودَ  َحى ِفي :" وترجـ عمى ىذيف الحديثيف بقولو . (2)"َأَخؼَّ ِمْنَيا َغْيَر َأنَُّو ُيِت َباب َصبَلِة الضُّ

".  السََّفِر 
َحى ِفي اْلَحَضِر :" ثـ قاؿ  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - َقاَلُو ِعْتَباُف ْبُف َماِلٍؾ َعْف النَِّبيّْ .  1َباب َصبَلِة الضُّ

 "(3)  .
وَخ َعْف َأِبي ُعْثَماَف :" وقاؿ .2 ـَ َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة َحدَّثََنا َعبَّاٌس اْلُجَرْيِريُّ ُىَو اْبُف َفرُّ ـُ ْبُف ِإْبَراِىي َحدَّثََنا ُمْسِم

ِبَثبَلٍث اَل - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - َأْوَصاِني َخِميِمي: َقاؿَ - َرِضَي المَُّو َعْنوُ -النَّْيِديّْ َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة 
َحى، َوَنْوـٍ َعَمى ِوْترٍ : َأَدُعُيفَّ َحتَّى َأُموتَ  .  (4)"َصْوـِ َثبَلَثِة َأيَّاـٍ ِمْف ُكؿّْ َشْيٍر، َوَصبَلِة الضُّ

َسِمْعُت َأَنَس ْبَف َماِلٍؾ اأْلَْنَصاِريَّ : َحدَّثََنا َعِميُّ ْبُف اْلَجْعِد َأْخَبَرَنا ُشْعَبُة َعْف َأَنِس ْبِف ِسيِريَف َقاؿَ :" وقاؿ. 3
بَلَة -: َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -ِلمنَِّبيّْ - َوَكاَف َضْخًما- َقاَؿ َرُجٌؿ ِمْف اأْلَْنَصارِ :َقاؿَ  ِإنّْي اَل َأْسَتِطيُع الصَّ

َمَعَؾ َفَصَنَع ِلمنَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َطَعاًما َفَدَعاُه ِإَلى َبْيِتِو َوَنَضَح َلُو َطَرَؼ َحِصيٍر ِبَماٍء َفَصمَّى 
َصمَّى المَُّو َعَمْيِو -َأَكاَف النَِّبيُّ - َرِضَي المَُّو َعْنوُ -َوَقاَؿ ُفبَلُف ْبُف ُفبَلِف ْبِف َجاُروٍد أِلََنٍس . َعَمْيِو َرْكَعَتْيفِ 

َحى َفَقاَؿ َما َرَأْيُتُو َصمَّى َغْيَر َذِلَؾ اْلَيْوـِ - َوَسمَّـَ   . (5)"ُيَصمّْي الضُّ

 

 

: وجو االختطف بين األحاديث
يدؿ عمى عدـ مشروعية صبلة الضحى ، وتخالفو األحاديث األخرى التي - رضي اهلل عنيما-حديث ابف عمر

-.  رضي اهلل عنيـ–جاءت بمشروعيتيا ، كحديث أـ ىان  ، وحديث عتباف، وحديث أبي ىريرة 
 

: مسمك اإلمام البخاري في دفع االختطف بين ىذه األحاديث ،ومقارنتو بمسمك غيره من األئمة
:  سمؾ اإلماـ البخاري مسمؾ الجمع 

أف أحاديث النفي تُنػّزؿ عمى صبلتيا في السفر، واإلثبات عمى صبلتيا في الحضر، وىذا ظاىر مف تراجمو 
حيث ساؽ في الترجمة األولى حديث ابف عمر ، وىو يفيد عدـ المشروعية ، فربط اإلماـ :  وسياقو لؤلحاديث

- صمى اهلل عميو وسمـ-  صحبت النبي:"البخاري حديث ابف عمر براويو ، وىو ابف عمر ، وقد ثبت عنو قولو 

                                                                                       
  (.1175 ح) البخاري أخرجو  (1)
  (.336ح) ومسمـ ،(1176 ح) البخاري أخرجو  (2)
  (.33ح)ومسمـ ،(1178 ح) البخاري أخرجو  (3)
 (.721ح) ومسمـ  ،(1178 ح) البخاري أخرجو  (4)
   (.1179 ح) البخاري أخرجو  (5)



، فيحمؿ حديثو عمى حاؿ السفر ؛ ألنو المناسب لمتخفيؼ، وقد ُعرؼ مف عادة ابف ( 1)"فكاف ال يزيد عمى ركعتيف
 وأورد حديث أـ ىان  ليبيف أنيا إذا كانت في السفر حاؿ طمأنينة تشبو ، ( 2)عمر أنو كاف اليتنفؿ في السفر 

ال فبل .  (3)حالة الحضر كالحموؿ بالبمد ُشرعت الضحى وا 
األحاديث التي جاءت بالمشروعية واضٌح مف سياقيا أنيا كانت في المدينة كحديث ِعتباف : وفيما يتعمؽ بالسياؽ

إف البخاري لما اختمفت عميو ظواىر األحاديث في صبلة :"( ىػ683ت)الُمنيّْر ، وحديث أبي ىريرة، قاؿ ابف 
صـو ثبلثة أياـ مف :  بثبلٍث ال أدعيف- صمى اهلل عميو وسمـ- أوصاني خميمي: "الضحى، كحديث أبي ىريرة

نّزؿ حديث النفي عمى السفر، ونّزؿ حديث اإلثبات عمى الحضر، ". كؿ شير، ونـو عمى وتر، وصبلة الضحى
" َوَنوـٍ َعَمى ِوترٍ  : "، وىو في حديثو بّيٌف، فإف قولو"باب صبلة الضحى في الحضر"وترجـ لحديث أبي ىريرة 

والترغيب في الصياـ أيضًا، والتأكيد يدؿ عمى الحضر إذ الواجب منو في السفر لـ يؤّكد فيو  ُيفيـ الحضر،
يـو فتح مكة لـ يكف - صمى اهلل عميو وسمـ– فضبًل عف النافمة، وأدخؿ حديث أـ ىان  في ىذه الترجمة؛ ألنو 

مقيمًا بوطنو، فنّبو عمى أف أمرىا في السفر عمى حسب الحاؿ، وتسييِؿ فعميا، لئبل ُيتخيَّؿ أنيا ممنوعٌة في 
فإنو ُيفيـ منو كوف  (ونـ عمى وترٍ ):استند ابف المنير إلى قولو فيو:"...وقاؿ ابف حجر . (4)"السفر، أو ُمبَتدعةٌ 

.  (5)"ذلؾ في الحضر؛ ألف المسافر غالب حالو االستيفاز وسير الميؿ فبل يفتقر إليصاء أف ال يناـ إال عمى وتٍر 
"(5)  .

وقد بدا لبعض المخالفيف أف ىذا الباب مثاٌؿ عمى التناقض في صحيح البخاري؛ ألف البخاري سرد ىذه 
، وال يخالؼ المنصفوف أف اإلماـ البخاري ( 6)األحاديث وىي متناقضٌة فيما بينيا وترؾ القارئ يحتار في اختياره 

قد جرى في ىذا الباب عمى أصوٍؿ معتمدٍة ومعتبرٍة في فيـ الحديث، ثـ أوضح رأيو في التراجـ المتقدمة ، أما 
ىؤالء الطاعنوف فقد غفموا أو تغافموا عف استيعاب طريقة اإلماـ البخاري في صحيحو، وعنايتو بالتراجـ التي 

أودع فييا فقيو ودفع فييا االختبلؼ بيف األحاديث، وليس ليـ إال منيج التشكيؾ القائـ عمى الشبية ال غير ، 
والحقيقة  أننا ال يمكف أف نرى في كتابات أمثاؿ ىؤالء أي منيٍج عممٍي يستندونا إليو ، وما يذكرونو مف شبياٍت 
تجاه الصحيح إنما سببو قصوٌر ظاىٌر عندىـ بمعرفة أساسيات المنيج العممي في البحث، والتي منيا محاكمة 
الكاتب إلى منيجو في الكتاب وطريقتو في اختياراتو وعرضو لممعمومة حتى تكوف األحكاـ عادلة، أما التقصير 

 . في الفيـ ثـ المحاكمة عمى ضوء ىذا الفيـ القاصر فيذا مف الجور والظمـ
وعودًا عمى الخبلؼ في مسألة الباب ، فمف الطبيعي أف األئمة لـ يكونوا عمى رأٍي واحٍد فييا ، ولذا خالؼ 
 : اإلماـ البخاري جماعٌة ، واختمفت آرائيـ لدفع االختبلؼ بيف ىذه األحاديث ، وىي عمى وجو االختصار 
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:  طائفٌة سمكت مسمك الجمع كذلك ، ولكن ذكروا أوجيًا أخرى 
كاف يصمييا أحيانًا ويتركيا أحيانًا أخرى، فتحمؿ أحاديث النفي عمى - صمى اهلل عميو وسمـ–أف النبي  -

 . (2)(ىػ458ت)البييقي ، و(1)(ىػ241ت)وىذا مذىب أحمد. نفي المداومػة ال نفي أصؿ مشروعيتيا
إنما فعميا لسبٍب مف األسباب، وعميو فيي مشروعٌة عند وجود -  صمى اهلل عميو وسمـ–أف النبي  -

 .(3)، وذكره ابف حجر (ىػ751ت )، واختاره ابف القيـ(ىػ544)أشار إليو القاضي عياض. السبب
أف يكوف إنما أنكرت صبلة - عائشة-واألشبو عندي في الجمع بيف حديثييا:" قاؿ القاضي عياض -

الضحى المعيودة حينئٍذ عند الناس، عمى الذي اختاره جماعٌة مف السمؼ مف صبلتيا ثماني ركعات، 
 . (4)..."وأنو إنما كاف ُيصمييا أربعًا كما قالت، ثـ يزيد ما شاء 

ليو ذىب ابف  أف المنفي صبلة النبي  -  الضحى في المسجد، والمثبت صبلتو الضحى في البيت، وا 
 .(5)  (ىػ354)حباف
 

:  وسمكت طائفٌة أخرى مسمك الترجيح، وفيو قوالن 
 طائفٌة ذىبت إلى ترجيح األحاديث التي جاء فييا مشروعية صبلة الضحى؛ ألنيا مثبتٌة وفييا زيادة :القول األول

، والمثبت ُمقدـٌ عمى النافي  .  (6)عمـٍ
 .  (7 )طائفٌة ذىبت إلى  ترجيح أحاديث الترؾ؛ لصحة أسانيدىا وعمؿ الصحابة بموجبيا: القول الثاني

وتناقش األوجو المذكورة في مسمؾ الجمع باألحاديث الثابتة التي دلت عمى مشروعية صبلة الضحى دوف 
تفصيٍؿ أوتقييٍد بحاٍؿ أومحٍؿ أو ىيئٍة ، وأما القوؿ بترجيح أحاديث الترؾ فغير مسمـ ، بؿ ىناؾ أحاديث ثابتة في 

الصحيحيف تفيد مشروعيتيا كما تقّدـ في حديث أبي ىريرة ، وأما إنكار بعض الصحابة كابف عمر فمحموٌؿ 
، أو أنو لـ يبمغو فعؿ عمى صبلتيا في المسجد والتظاىر بما كانوا يفعمونو، أو المراد إنكار المواظبة عمييا

 . (8) الضحى وأمره بيا-صمى اهلل عميو وسمـ-النبي
 : الجمع بين األحاديث بالتخيير واختطف التنوع .4
:  مثالو 

:  ذكر اإلماـ البخاري ثبلثة أحاديث يظير بينيا االختبلؼ
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ـَ َعْف َعَطاِء ْبِف -:"رحمو اهلل –قاؿ اإلماـ البخاري  .1  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُف ُيوُسَؼ َقاَؿ َحدَّثََنا ُسْفَياُف َعْف َزْيِد ْبِف َأْسَم
َأ النَِّبيُّ : َيَساٍر َعْف اْبِف َعبَّاٍس َقاؿَ   . (1)"َمرًَّة َمرًَّة - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - َتَوضَّ

َحدَّثََنا ُحَسْيُف ْبُف ِعيَسى َقاَؿ َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُف ُمَحمٍَّد َقاَؿ َحدَّثََنا ُفَمْيُح ْبُف ُسَمْيَماَف َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف َأِبي :" وقاؿ  .2
َأ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -َبْكِر اْبِف َعْمِرو ْبِف َحْزـٍ َعْف َعبَّاِد ْبِف َتِميـٍ َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف َزْيٍد َأفَّ النَِّبيَّ  َتَوضَّ

َتْيفِ  َتْيِف َمرَّ  .(2)"َمرَّ
ـُ ْبُف َسْعٍد َعْف اْبِف ِشَياٍب َأفَّ َعَطاَء ْبَف : َحدَّثََنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُف َعْبِد المَِّو اأْلَُوْيِسيُّ َقاؿَ :" وقاؿ  .3 َحدَّثَِني ِإْبَراِىي

َيِزيَد َأْخَبَرُه َأفَّ ُحْمَراَف َمْوَلى ُعْثَماَف َأْخَبَرُه َأنَُّو َرَأى ُعْثَماَف ْبَف َعفَّاَف َدَعا ِبِإَناٍء َفَأْفَرَغ َعَمى َكفَّْيِو َثبَلَث ِمَراٍر 
َـّ  َـّ َغَسَؿ َوْجَيُو َثبَلثًا َوَيَدْيِو ِإَلى اْلِمْرَفَقْيِف َثبَلَث ِمَراٍر ُث َناِء َفَمْضَمَض َواْسَتْنَشَؽ ُث َـّ َأْدَخَؿ َيِميَنُو ِفي اإْلِ َفَغَسَمُيَما ُث

َـّ َقاؿَ  َـّ َغَسَؿ ِرْجَمْيِو َثبَلَث ِمَراٍر ِإَلى اْلَكْعَبْيِف ُث َمْف -: َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو : َمَسَح ِبَرْأِسِو ُث
ـَ ِمْف َذْنِبوِ  َـّ َصمَّى َرْكَعَتْيِف اَل ُيَحدُّْث ِفيِيَما َنْفَسُو ُغِفَر َلُو َما َتَقدَّ َأ َنْحَو ُوُضوِئي َىَذا ُث  .(3)"َتَوضَّ

 
:  وجو االختطف بين ىذه األحاديث 

- ، فالحديث األوؿ يفيد أف النبي - صمى اهلل عميو وسمـ - اختمفت ىذه األحاديث في عدد مرات وضوء النبي 
توضأ مرتيف - صمى اهلل عميو وسمـ - توضأ مرة واحدًة ، والحديث الثاني يفيد أف النبي - صمى اهلل عميو وسمـ 

ما السنة : توضأ ثبلثًا ، وبالتالي فالسؤاؿ المطروح - صمى اهلل عميو وسمـ–، أما الحديث الثالث فيفيد أف النبي 
في عدد مرات الوضوء ، واحدٌة أـ اثنتاف أـ ثبلٌث؟  

:  مسمك اإلمام البخاري لدفع االختطف بين ىذه األحاديث ومقارنتو بمسمك غيره من األئمة 
:  اختار اإلماـ البخاري مسمؾ الجمع 

أف االختبلؼ في ىذه الصفات ىو مف اختبلؼ التنوع، فكؿ ىذه الصفات جائزة ، فيجوز الوضوء مرًة مرًة ، 
:  ويجوز مرتيف مرتيف ، ويجوز ثبلثًا ثبلثًا ، وقد ظير ذلؾ مف خبلؿ تراجمو 

باب :" وترجـ لحديث عبد اهلل بف زيد الثاني بقولو ". باب الوضوء مرًة مرةً :"فترجـ لحديث ابف عباس األوؿ بقولو 
، والقاعدة المقررة عند "باب الوضوء ثبلثًا ثبلثاً :" وترجـ لحديث عثماف بف عفاف بقولو ". الوضوء مرتيف مرتيف
أف العبادات الواردة عمى وجوٍه متعددٍة يجوز فعميا عمى جميع تمؾ الوجوه الواردة فييا مف :" كثيٍر مف أىؿ العمـ

ف كاف بعضيا أفضؿ مف بعض . (4)"غير كراىٍة لبعضيا، وا 
، وابف (5)(ىػ204ت)وقد وافؽ اإلماـ البخاري عمى ىذا االختيار جماعٌة مف أىؿ العمـ كالشافعي

 .(6 )، وغيرىما(ىػ311ت)خزيمة
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ال كانت الصفة  وبما أف ىذا مف اختبلؼ التنوع فيناؾ شرٌط تنّبو لو اإلماـ البخاري وىو صحة النصوص، وا 
 وقاعدتنا في ىذا الباب أصحُّ القواعد أف جميع العبادات مف األقواؿ :"(ىػ728ت)، قاؿ ابف تيمية(1)بدعة

. (2)..".واألفعاؿ إذا كانت َمْأُثوَرًة َأَثًرا يصح التمسؾ بو لـ يكره َشيٌء مف ذلؾ بؿ ُيشرع ذلؾ كمو
 

 وبيذا يكوف اإلماـ البخاري قد دفع ما يظير مف اختبلؼ بيف ىذه األحاديث ، لكف يأبى المعاندوف إال أف يعّدوا 
، حيث رأوا أف إيراد البخاري ليذه - كما زعموا-ىذا المثاؿ مف المتناقضات التي ُمم  بيا صحيح البخاري 

الجيؿ بمنيج اإلماـ البخاري في صحيحو ، -كما تقّدـ-، ومشكمتيـ(3 )األحاديث والتراجـ بيذا الشكؿ مف التناقض
" باب"واإلماـ البخاري كاف واضحًا ىنا في اختياره لدفع االختبلؼ بيف ىذه األحاديث، والكممة المقدرة بعد قولو

، ثـ إف (  4)، وذلؾ في كؿ واحدٍة مف التراجـ الثبلث المتقدمة ، وقد فيـ ىذا غير واحٍد مف الشراح "جواز"ىي 
مثؿ ىذا السياؽ لؤلحاديث والتراجـ لـ ينفرد بو اإلماـ البخاري ، بؿ وافقو عميو أو عمى نحٍو منو جماعٌة مف 

.  (8) (ىػ510)،  والبغوي(7) (ىػ458ت)،  والبييقي(6) (ىػ354)، وابف حباف(5) (ىػ 275ت)األئمة  كأبي داود
 

 : مثاٌل  إافٌي 
، وساؽ حديث  أبي موسى ، وفيو "باب الكفارة قبؿ الحنث وبعده:" في كتاب األيماف ترجـ اإلماـ البخاري بقولو 

ِإنّْي َوالمَِّو ِإْف َشاَء المَُّو اَل َأْحِمُؼ َعَمى َيِميٍف َفَأَرى َغْيَرَىا َخْيًرا ِمْنَيا ِإالَّ :" قاؿ – صمى اهلل عميو وسمـ –أف النبي 
:" قاؿ – صمى اهلل عميو وسمـ –وفيو أف النبي وحديث َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف َسُمَرَة . (9)"َأَتْيُت الَِّذي ُىَو َخْيٌر َوَتَحمَّْمُتَيا

َذا َحَمْفَت َعَمى َيِميٍف َفَرَأْيَت َغْيَرَىا َخْيًرا ِمْنَيا َفْأِت الَِّذي ُىَو َخْيٌر َوَكفّْْر َعْف َيِميِنَؾ  قاؿ ابف جماعة  معمقًا . (10)"َواِ 
.  (11)..."موضع االستشياد أنو بالواو، وليس فييا ترتيب لغة... أي جوازه:" عمى ترجمة الباب 
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:  شروط مسمك  الجمع عند اإلمام البخاري 

مف خبلؿ الدراسة التطبيقية يمكف أف نتعرؼ عمى الشروط التي يراىا اإلماـ البخاري لمقوؿ بالجمع بيف األحاديث 
 : التي ظاىرىا االختبلؼ ، وىي 

 :تساوي األحاديث في الحجية .1
وىذا الشرط ظاىٌر عند اإلماـ البخاري ، ألف األحاديث التي لـ تتساو في القوة يمجأ فييا إلى القوؿ بالترجيح 

-.  كما سيأتي في مسمؾ الترجيح–، ويقّدـ األسند منيا 
 
 : عدـ وقوع النسخ بيف األحاديث  .2

إذا قاـ دليؿ النسخ الصريح عند اإلماـ البخاري فإنو يأخذ بو، وال يمتفت إلى غيره ، وذلؾ كما وقع منو 
في مسألة المتعة ؛ وذلؾ لوجود الدليؿ القطعي لديو عمى وجود النسخ ، أما إذا كاف الدليؿ ظنيًا ، 

دعاء النسخ بيف األحاديث محؿ اجتياد فإنو يقدـ وجو الجمع ما استطاع  -.     كما سيأتي–وا 
 : أف يكوف وجو الجمع مقبواًل  .3

ومعنى ذلؾ أف الوجو المذكور في الجمع ىو نوٌع مف التأويؿ لتممس التوفيؽ بيف ىذه األحاديث، ولكف ىذا 
التوفيؽ قد يكوف أحيانًا غير مقبوؿ بأف يصطدـ مع أدلة أخرى، وحينئٍذ  فبل يمكف القوؿ بو وترُؾ ظاىر 
الدليؿ، ولذا نجد اإلماـ البخاري َقِبؿ أوجيًا في الجمع لتوفر ىذا الشرط فييا كما في األمثمة المتقدمة ، 

اِئـِ "وأعرض عف أوجٍو في مسائؿ أخرى لـ يتحقؽ فيو ىذا الشرط ،كما في المسألة القادمة في  َباُب الصَّ
". ُيْصِبُح ُجُنًبا

 
 
 
 

المطمب الثاني  
مسمك النسخ عند اإلمام البخاري 

 : مثالو 
َأْخَبَرِني اْلَحَسُف ْبُف : َحدَّثََنا َماِلُؾ ْبُف ِإْسَماِعيَؿ، َحدَّثََنا اْبُف ُعَيْيَنَة، َأنَُّو َسِمَع الزُّْىِريَّ َيُقوؿُ : " قاؿ اإلماـ البخاري 

- ِإفَّ النَِّبيَّ : َقاَؿ اِلْبِف َعبَّاسٍ - َرِضَي المَُّو َعْنوُ - ُمَحمَِّد اْبِف َعِميٍّي َوَأُخوُه َعْبُد المَِّو ْبُف ُمَحمٍَّد، َعْف َأِبيِيَما َأفَّ َعِميِّا 
. (1)"َنَيى َعْف اْلُمْتَعِة، َوَعْف ُلُحوـِ اْلُحُمِر اأْلَْىِميَِّة َزَمَف َخْيَبرَ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

 : ويخالف ىذا الحديث حديٌث آخر ذكره اإلمام البخاري ، فقال 

                                                                                       
  . تقّدـ كما عمييـ والرد ، تعميؽ بدوف األحاديث سرد البخاري أف إال حجة لدييـ يكف ولـ
 (.5115 ح) البخاري صحيح  (1)



، َحدَّثََنا ُسْفَياُف ،َقاَؿ َعْمٌرو، َعْف اْلَحَسِف ْبِف ُمَحمٍَّد، َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِدالمَِّو َوَسَمَمَة ْبِف اأْلَْكَوِع َقااَل " ُكنَّا : َحدَّثََنا َعِميّّ
ـْ َأْف َتْسَتْمِتُعوا َفاْسَتْمِتُعوا: َفَقاؿَ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -ِفي َجْيٍش َفَأَتاَنا َرُسوُؿ َرُسوِؿ المَِّو  َوَقاَؿ ". ِإنَُّو َقْد ُأِذَف َلُك

َأيَُّما َرُجٍؿ -: َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -َحدَّثَِني ِإَياُس ْبُف َسَمَمَة ْبِف اأْلَْكَوِع، َعْف َأِبيِو، َعْف َرُسوِؿ المَِّو : اْبُف َأِبي ِذْئبٍ 
ًة ". َواْمَرَأٍة َتَواَفَقا َفِعْشَرُة َما َبْيَنُيَما َثبَلُث َلَياٍؿ، َفِإْف َأَحبَّا َأْف َيَتَزاَيَدا َأْو َيَتَتاَرَكا َتَتاَرَكا َفَما َأْدِري َأَشْيٌء َكاَف َلَنا َخاصَّ

ـْ ِلمنَّاِس َعامَّةً  َأ
. (2)"َأنَُّو َمْنُسوخٌ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - َوَبيََّنُو َعِميّّ َعْف النَِّبيّْ : َقاَؿ َأُبو َعْبد المَّوِ (1)

 
:  وجو االختطف بين ىذه األحاديث 

 ، فحديث عمي يفيد تحريميا ، وأما حديث جابر وسممة فيفيداف (3)اختمفت ىذه األحاديث في حكـ نكاح المتعة
. جواز ىذا النوع مف األنكحة 

 
:  مسمك اإلمام البخاري لدفع االختطف بين ىذه األحاديث ومقارنتو بمسمك غيره من األئمة 

اب َنْيِي َرُسوِؿ المَِّو بَ :" سمؾ اإلماـ البخاري لدفع ىذا االختبلؼ مسمؾ النسخ، فترجـ عمى ىذه األحاديث بقولو 
، فيو يرى أف التحريـ كاف آخر األحكاـ في المتعة، أي أنو "َعْف ِنَكاِح اْلُمْتَعِة آِخًرا- َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - 

منسوخ، والحديث المنسوخ ىو حديث جابر بف عبداهلل وسممة بف األكوع ، وكاف ذلؾ في عاـ أوطاس، أي في 
صمى اهلل - رخص رسوؿ اهلل : "،  كما ورد في رواية اإلماـ مسمـ، حيث قاؿ سممة بف األكوع( 4)السنة الثامنة
والحديث الناسخ ىو حديث عمي وقد جاء فيو أف . ( 5)"عاـ أوطاس في المتعة ثبلثًا ثـ نيى عنيا-عميو وسمـ

َأنَُّو - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -َوَبيََّنُو َعِميّّ َعْف النَِّبيّْ :" النيي كاف عاـ خيبر في السنة السابعة، قاؿ البخاري
:  ، وىذا مشكٌؿ ؛ ألنو يمـز منو أف المنسوخ بعد الناسخ، ولحؿ ىذا اإلشكاؿ ىنا احتماالف"َمْنُسوٌخ 

 أف اإلماـ البخاري يرى أف حديث عمي جاء  النيي فيو عاـ خيبر عف لحـو الحمر األىمية فقط :االحتمال األول
نما جمعيف عمي -، العف نكاح المتعة ، فتوىـ بعض الرواة فجعؿ يوـ خيبر ظرفًا لمتحريـ في المسألتيف، وا 

.  (6)في المسألتيف-  رضي اهلل عنيما-؛ ألنو كاف ُيناظر ابف عباس- رضي اهلل عنو 
فيما رواه َعْبِد اْلَمِمِؾ  وأما وقت النيي عف نكاح المتعة فقد كاف في عاـ الفتح ، وقد جاء بياف الناسخ والمنسوخ 

ِبيِع ْبِف َسْبَرَة اْلُجَيِنىّْ َعْف َأِبيِو َعْف َجدِّْه َقاؿَ  ـَ اْلَفْتِح - صمى اهلل عميو وسمـ-َأَمَرَنا َرُسوُؿ المَِّو : ْبِف الرَّ ِباْلُمْتَعِة َعا
ـْ َنْخُرْج ِمْنَيا َحتَّى َنَياَنا َـّ َل نما لـ ُيخرّْجو اإلماـ البخاري مع شدة حاجتو إليو ألنو ليس .(7)" ِحيَف َدَخْمَنا َمكََّة، ُث وا 

                           
 (.5118-5117 ح) البخاري صحيح(1)
 .13 /7 البخاري صحيح(2)
  (.487)الفقياء لغة معجـ :ُينظر .المتعة بمفظ معيٍف، ميرٍ  مقابؿ معينةً  مدةً  بالمرأة االستمتاع عمى العقد :المتعة نكاح  (3)
  . 4/364 كثير البف والنياية البداية  (4)
 (.1407ح) مسمـ أخرجو  (5)
  .4/220 والنياية البداية ،10/99 التمييد  :ُينظر (6)
 (.1406ح) مسمـ أخرجو  (7)



، وبالتالي اكتفى اإلماـ البخاري بذكر الحديث الذي (1)عمى شرطو، فيو مف رواية عبدالممؾ بف الربيع بف سبرة
، :" (ىػ728ت)قاؿ ابف تيمية.(2)يفيد ما استقر عميو الحكـ مف تحريـ المتعة والصواب أنيا بعد أف حرمت لـ تحؿَّ

. (3)"وأنيا ُحرّْمت عاـ فتح مكة ولـ تحؿَّ بعد ذلؾ، ولـ ُتحـر عاـ خيبر بؿ عاـ خيبر حرمت لحوـ الحمر األىمية
نما كاف تحريميا عاـ الفتح ىذا ىو :"(ىػ751ت )وقاؿ ابف القيـ. (3)"األىمية ولـ تحـر المتعة يوـ خيبر وا 
. (4)"ولو كاف التحريـ زمف خيبر لـز النسخ مرتيف:"وقاؿ ...الصواب

 
صمى –نيى النبي أف اإلماـ البخاري يرى أف النسخ وقع مرتيف ، فكانت المتعة مرخصًا بيا ثـ : االحتمال الثاني
عنيا عاـ خيبر كما جاء في حديث  عمي بف أبي طالب، ثـ أذف فييا عاـ الفتح، ثـ حرَّميا بعد -اهلل عميو وسمـ
–غزى مع رسوؿ اهلل  القيامة، كما جاء في حديث الربيع بف سبرة بف معبد الجيني عف أبيو أنو ثبلٍث إلى يوـ

ـْ في ااِلْسِتْمَتاِع ِمَف النَّْساِء،  : "يـو فتح مكة، فقاؿ- صمى اهلل عميو وسمـ  َيا َأيَُّيا النَّاُس إني َقْد ُكْنُت َأِذْنُت َلُك
ـَ َذِلَؾ ِإَلى َيْوـِ اْلِقَياَمِة، َفَمْف َكاَف ِعْنَدُه ِمْنُيفَّ شيٌء َفْمُيَخؿّْ َسِبيَمُو َواَل َتْأُخُذوا ِممَّا آَتْيُتُموُىفَّ َشْيًئا فَّ المََّو َقْد َحرَّ ، (5)"َواِ 

ـَ َذِلَؾ ِإَلى َيْوـِ اْلِقَياَمةِ -: " صمى اهلل عميو وسمـ –التحريـ كاف نيائيًا، بدليؿ قولو  ، وىذا(5)"َشْيًئا فَّ المََّو َقْد َحرَّ  "َواِ 
ـَ إال المتعة :" (ىػ204ت)قاؿ اإلماـ الشافعي ـَ ثـ ُأِبيَح ثـ ُحرّْ .  (6)"ال أعمـ شيئًا ُحرّْ

، وبكؿ حاٍؿ فقد صح التحريـ المؤبد لممتعة سواًء (7)وىذا يفيد أف اإلماـ البخاري ال يمانع مف وقوع النسخ مرتيف
وقد نقؿ بعض أىؿ العمـ ما ىو قمنا بالنسخ مرًة واحدًة ، أـ مرتيف ، وىذا ما أراد أف يصؿ إليو اإلماـ البخاري ، 

 .(8 )كاإلجماع بعد ابف عباس عمى تحريميا
وقد حاوؿ بعض المخالفيف الجيمة ممارسة شيٍء مف التمبيس المكشوؼ ، فادعى أف أحاديث المتعة في البخاري 

وائو عمى المتناقضات ، وقارف ىذه األحاديث بحديٍث آخر يدؿ عمى إباحة المتعة ، وأف التحريـ تدؿ عمى احت
ُأْنِزَلْت آَيُة اْلُمْتَعِة ِفي ِكَتاِب المَِّو :" َقاؿَ - رضي اهلل عنيما–ِعْمَراَف ْبِف ُحَصْيٍف إنما وقع مف عمر، فذكر حديث 

ـْ َيْنَو َعْنَيا َحتَّى َماتَ - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -َفَفَعْمَناَىا َمَع َرُسوِؿ المَّوِ  ُمُو َوَل ـْ ُيْنَزْؿ ُقْرآٌف ُيَحرّْ َرُجٌؿ ِبَرْأِيِو : َقاؿَ . َوَل
  .(10)-رضي اهلل عنو–يريد عمر ابف الخطاب . ( 9)" َما َشاءَ 

                           
 جدًا، الحديث منكر :" 2/132 المجروحيف في حباف ابف وقاؿ ،2/149 الجوزي البف الضعفاء .معيف بف يحيى ضعفو (1)

  .3/463 المعاد زاد ،4/138 الوىـ بياف ،6/350 التيذيب تيذيب :ُينظر  ".عميو يتابع لـ ما أبيو عف يروي
  .9/72 الباري فتح  (2)
 .4/98 السنة منياج  (3)
   .3/343المعاد زاد (4)
 (.1406ح) مسمـ أخرجو  (5)
  .2/151 المحتاج مغني ،174-9/166 الباري فتح ،162-9/153 لمنووي مسمـ صحيح شرح  (6)
   .4/75 المحيط البحر ،4/481 حـز البف اإلحكاـ  :المسألة ىذه في انظر (7)
  .2/272 الصنائع بدائع ،9/173 الباري فتح ،3/421 الترمذي سنف :انظر  (8)
 (.1226ح)ومسمـ ،(4518ح)البخاري أخرجو (9)
 . 8/186فتح الباري   (10)



فجممة األحاديث المتقدمة تدؿ عمى أف التحريـ صدر مف الشارع ، وقد توفر في ىذا التمبيس الجيؿ والعناد ، 
وما ورد في بعض اآلثار مف نيي عمر عف متعة النساء فإنما ىو تبميٌغ وتنفيٌذ لشرع اهلل وافقو عميو بقية 

باب  :"حديث عمراف فإنما ىو في متعة الحج، وقد ترجـ عميو البخاري باآلية الكريمة، فقاؿ ، وأما (1)الصحابة 
 " . [ 196: سورة البقرة] (    ی یىئ ىئ ىئ)

:  شروط مسمك النسخ عند اإلمام البخاري 
:  مف خبلؿ النظر في عمؿ البخاري يظير أنو يشترط شروطًا  لسموؾ مسمؾ النسخ، وىي كالتالي 

تحقؽ االختبلؼ بيف األحاديث بحيث ال يمكف الجمع بينيا بوجٍو مف الوجوه؛ ولذا أعرض عف مسمؾ  .1
 . النسخ لّما كاف يمكف حمؿ االختبلؼ بيف األحاديث عمى وجٍو معتبرٍ 

 
 . تساوي األحاديث في القوة  .2

اِئـِ ُيْصِبُح ُجُنًبا"ولذا أعرض عف مسمؾ النسخ كما في المسألة القادمة في   ".َباُب الصَّ
 

 .كوف األحاديث التي وقع فيو النسخ تتضمف حكمًا شرعيًا  .3
  

 . العمـ بالتاريخ، بحيث يكوف الناسخ متراخيًا عف المنسوخ .4
 

.  قياـ الدليؿ عمى وجود النسخ بيف األحاديث  .5
:  المثاؿ التالي -  غير ما تقّدـ- ومما يدؿ عمى اشتراط اإلماـ البخاري ليذه الشروط 

:  حيث اختمفت األحاديث في حكـ استقباؿ القبمة بغائٍط أو بوٍؿ 
، َقاَؿ  فجاء بعضيا بالمنع ، وقد ذكر منيا اإلماـ البخاري حديث  - - َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو :  َأِبي َأيُّوَب اأْلَْنَصاِريّْ

ُبوا- صمى اهلل عميو وسمـ ُقوا َأْو َغرّْ ـْ اْلَغاِئَط َفبل َيْسَتْقِبؿ اْلِقْبَمَة َواَل ُيَولَّْيا َظْيَرُه، َشرّْ  . (2)"ِإَذا َأَتى َأَحُدُك
 بينما جاءت أحاديث أخرى بالجواز، وقد ذكر منيا اإلماـ البخاري حديث َواِسِع ْبِف َحبَّاَف، َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف  -

ِإَذا َقَعْدَت َعَمى َحاَجِتَؾ َفبَل َتْسَتْقِبْؿ اْلِقْبَمَة َواَل َبْيَت اْلَمْقِدِس، َفَقاَؿ َعْبُد : ِإفَّ َناًسا َيُقوُلوفَ : ُعَمَر َأنَُّو َكاَف َيُقوؿُ 
َعَمى َلِبَنَتْيِف - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ -َلَقْد اْرَتَقْيُت َيْوًما َعَمى َظْيِر َبْيٍت َلَنا َفَرَأْيُت َرُسوَؿ المَِّو : المَِّو اْبُف ُعَمرَ 

، َفُقْمتُ : َوَقاؿَ . ُمْسَتْقِببًل َبْيَت اْلَمْقِدِس ِلَحاَجِتوِ  ـْ : َقاَؿ َماِلؾٌ ! اَل َأْدِري َوالمَّوِ : َلَعمََّؾ ِمْف الَِّذيَف ُيَصمُّوَف َعَمى َأْوَراِكِي
.   (3)"َيْعِني الَِّذي ُيَصمّْي َواَل َيْرَتِفُع َعْف اأْلَْرِض، َيْسُجُد َوُىَو اَلِصٌؽ ِباأْلَْرضِ 

ال ُتْسَتْقَبُؿ القبمة ِبَغاِئٍط َأْو َبوٍؿ ِإال عنَد الِبَناِء ِجَداٍر َأْو باب ): وذكر اإلماـ البخاري في الترجمة اختياره ،  فقاؿ 
أي أف النيي عف استقباؿ القبمة ببوٍؿ أو غائٍط إنما ىو في الفضاء مف : ، وحينئٍذ فيو يختار مسمؾ الجمع (َنْحِوهِ 

الصحاري ونحوىا الخالية مف البنياف والسواتر ، وأف أحاديث إباحة استقباؿ القبمة حاؿ قضاء الحاجة إنما ىو 
                           

  .33/96 الفتاوى مجموع  (1)
  (.264ح)ومسمـ ،(144ح) البخاري أخرجو (2)
  (.266ح)ومسمـ ،(145ح) البخاري أخرجو (3)



. عند البناء
وقد قيؿ بمسمؾ النسخ في ىذه المسألة ، وأف حديث أبي أيوب ناسٌخ لحديث ابف عمر ، وىو مذىب الحنفية ، 

، ومع ذلؾ فقد أعرض اإلماـ البخاري عف ىذا المسمؾ ، وكأنو يرى أنو لـ تتوفر فيو (1)(ىػ456ت)وابف حـز
شروط النسخ  ، ومف ذلؾ إمكاف الجمع بيف األحاديث بالوجو الذي ذكره ، وعدـ وجود الدليؿ عمى النسخ ، 

.   وعدـ معرفة التاريخ
 
 

المطمب الثالث  
مسمك الترجيح عند اإلمام البخاري 

ػحت الشػيء ، أي فضمتو وقويتو، (2 )الراء والجيـ والحاء أصٌؿ واحٌد، يدؿُّ عمى َرَزانٍة وِزيادة ، والترجيح مصدر رجَّ
.  (3)رجح الميزاف إذا أثقمو حتى َماؿ: وجعؿ الشيء راجحًا يكوف بالتمييؿ والتغميب ، يقاؿ 

.  (4)"بياف المجتيد القوة الزائدة في أحد األحاديث المتعارضة ؛ ليعمؿ بو:"ويمكف تعريفو اصطبلحًا بأف يقاؿ ىو
إنو ػ أي :" (ىػ1250)ويعتبر الترجيح المسمؾ الثالث مف مسالؾ العمماء عند دفع االختبلؼ، قاؿ الشوكاني

الترجيح بيف الدليميف المتعارضيف ػ متفؽ عميو ، ولـ يخالؼ في ذلؾ إال مف ال يعتد بو ، ومف نظر في أحواؿ 
.   (5)"الصحابة والتابعيف وتابعييـ ومف بعدىـ وجدىـ متفقيف عمى العمؿ بالراجح وترؾ المرجوح

وىو كذلؾ عند اإلماـ البخاري ، فإذا تعذر الجمع ، وتعذر القوؿ بالنسخ ، فإنو يصير إلى الترجيح ، فيعمؿ 
.  بالراجح ويترؾ المرجوح

 : مثالو 
َحدَّثََنا َعْبُد المَِّو ْبُف َمْسَمَمَة َعْف َماِلٍؾ َعْف ُسَميٍّي َمْوَلى َأِبي َبْكِر بِف َعْبِد الرَّْحَمِف بِف -:" رحمو اهلل –قاؿ البخاري 

ْـّ  الَحاِرِث ْبِف ِىَشاـِ ْبِف الُمِغيَرِة َأنَُّو َسِمَع َأَبا َبْكِر ْبَف َعْبِد الرَّْحَمِف َقاَؿ ُكْنُت َأَنا َوَأِبي ِحيَف َدَخْمَنا َعَمى َعاِئَشَة َوُأ
َسَمَمَة خ َحدَّثََنا َأُبو اْلَيَماِف َأْخَبَرَنا ُشَعْيٌب َعْف الزُّْىِريّْ َقاَؿ َأْخَبَرِني َأُبو َبْكِر ْبُف َعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف اْلَحاِرِث ْبِف ِىَشاـٍ 

َـّ َسَمَمَة َأْخَبَرَتاُه  َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َكاَف ُيْدِرُكُو َأفَّ َأَباُه َعْبَد الرَّْحَمِف َأْخَبَر َمْرَواَف َأفَّ َعاِئَشَة َوُأ
ـُ ِبالمَِّو َلتَُقرَّْعّف ِبَيا َـّ َيْغَتِسُؿ َوَيُصوـُ َوَقاَؿ َمْرَواُف ِلَعْبِد الرَّْحَمِف ْبِف اْلَحاِرِث ُأْقِس َأَبا ( 6)اْلَفْجُر َوُىَو ُجُنٌب ِمْف َأْىِمِو ُث

َـّ ُقدَّْر َلَنا َأْف َنْجَتِمَع ِبِذي اْلُحَمْيَفِة َوَكاَنْت  ُىَرْيَرَة َوَمْرَواُف َيْوَمِئٍذ َعَمى اْلَمِديَنِة َفَقاَؿ َأُبو َبْكٍر َفَكِرَه َذِلَؾ َعْبُد الرَّْحَمِف ُث
ـْ َأْذُكْرُه َلَؾ  ـَ َعَميَّ ِفيِو َل أِلَِبي ُىَرْيَرَة ُىَناِلَؾ َأْرٌض َفَقاَؿ َعْبُد الرَّْحَمِف أِلَِبي ُىَرْيَرَة ِإنّْي َذاِكٌر َلَؾ َأْمًرا َوَلْواَل َمْرَواُف َأْقَس

                           
  .1/193 المحمى ،1/297 القدير فتح  (1)
  (.2/489)المغة مقاييس معجـ  (2)
  .السابؽ المصدر  (3)
 (.337)والترجيح التوفيؽ منيج :ُينظر  (4)
 (.2/263) الفحوؿ إرشاد  (5)
  .4/145 الباري فتح :ُينظر  .صريحاً  إعبلماً  بو اعممتو إذا فبلف سمع بكذا قرعت : يقاؿ  (6)



ْـّ َسَمَمَة َفَقاَؿ َكَذِلَؾ َحدَّثَِني اْلَفْضُؿ ْبُف َعبَّاٍس َوُىَو َأْعَمـ َوَقاَؿ َىمَّاـٌ َواْبُف َعْبِد المَِّو ْبِف ُعَمَر . َفَذَكَر َقْوَؿ َعاِئَشَة َوُأ
ُؿ َأْسَندُ  .  ( 1)"َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َكاَف النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيْأُمُر ِباْلِفْطِر َواأْلَوَّ

بَلِة، : "أنو قاؿ – صمى اهلل عميو وسمـ –عف النبي : ولفظ حديث أبي ىريرة الذي عمقو البخاري  ِإَذا ُنوِدَي ِلمصَّ
ـْ ُجُنٌب، َفبَل َيُصـْ َيْوَمِئذٍ  ْبِح، َوَأَحُدُك   . (2 )"َصبَلِة الصُّ

:  وجو االختطف بين ىذه األحاديث 
ف لـ يغتسؿ إال بعد طموع الفجر ، وخالفيما حديث أبي  حديث عائشة وأـ سممة يدؿ عمى صحة صوـ الجنب وا 

.  ىريرة حيث دؿ ظاىره عمى عدـ صحة صـو الجنب إذا أدرؾ الفجر ولـ يغتسؿ 
 

:  رأي اإلمام البخاري في دفع االختطف بين ىذه األحاديث ،ومقارنتو برأي غيره
يرى اإلماـ البخاري ترجيح حديث عائشة وأـ سممة عمى حديث أبي ىريرة ، وقد ذكر مبررًا لمترجيح، وىو أف 

:  حديث عائشة وأـ سممة أسند أي أقوى إسنادًا ، ويمكف توضيح ىذه القوة في المقارنة التالية
 وىو حديٌث جاء مف وجوٍه كثيرٍة متواترٍة :"قاؿ ابف عبد البر . أف حديث عائشة وأـ سممة أكثر وأوثؽ رجاالً  -

أقوى إسنادًا وىي مف حيث الرجحاف كذلؾ؛ ألف حديث عائشة وأـ  :" (ىػ852ت)قاؿ ابف حجر. ( 3)"صحاحٍ 
 .(  4)"سممة في ذلؾ جاءا عنيما مف طرٍؽ كثيرٍة جدًا بمعنى واحدٍ 

بدوف واسطة بخبلؼ أبي ىريرة ، - صمى اهلل عميو وسمـ –أف حديث عائشة وأـ سممة تمقياه عف النبي  -
ما أسامة   .(5)-كما تقّدـ–فقد رواه بواسطة ، إما الفضؿ وا 

:  وذكر اإلماـ الشافعي مرجحاٍت أخرى متعمقًة باإلسناد
                           

 عف النسفي رواية في ووقع:"4/145 الفتح في حجر ابف قاؿ ،(1109ح) ومسمـ ،(1925 ح) البخاري أخرجو  (1)

 أبو فقاؿ جريج ابف رواية وفي معمر، رواية في وكذا ،-وسمـ عميو اهلل صمى - النبي أزواج أي (أعمـ وىف):البخاري

 ابف طريؽ مف(2943)الكبرى السنف في النسائي وأخرجو ". النسفي رواية يرجح وىذا .أعمـ ىما :قاؿ قالتاه؟ أىما :ىريرة

 فيو وذكر - بو عائشة عف جده، عف أبيو، عف ىشاـ، بف الحارث بف الرحمف عبد بف بكر أبي بف عمر عف ذئب، أبي

. زيد بف أسامة عف ىريرة، أبي وحديث مرواف قصة
 أخرى طريؽ مف النسائي عند أخرى رواية ويؤيده منيما كؿ عف عنده كاف أنو عمى فيحمؿ :"4/146 الفتح في حجر ابف قاؿ

 ".وفبلف فبلف حدثني إنما فييا قاؿ أبيو عف بكر أبي بف الممؾ عبد عف
  . بو ىريرة أبي عف ىماـ، عف معمر، عف الرزاؽ، عبد طريؽ مف (3485ح) حباف وابف ،(8145ح)أحمد أخرجو  (2)

سناده . صحيح وا 
 عف الزىري، عف كبلىما خالد، بف وعقيؿ حمزة، أبي بف شعيب طريؽ مف (2926-2925ح) "الكبرى" في النسائي وأخرجو

 َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّى - اهلل رسوؿ كاف :قاؿ أنو ىريرة أبي عف ،-اهلل عبيد :عقيؿ وقاؿ اهلل، عبد :شعيب قاؿ- عمر بف عبداهلل ابف

  .جنباً  الرجؿ أصبح إذا بالفطر يأمر -َوَسمَّـَ 
 عمرو بف اهلل عبد عف جعدة، بف يحيى عف دينار، بف عمرو طريؽ مف (1702ح)ماجو وابف ،(7399ح) الرزاؽ عبد وأخرجو

  .315 التقريب :ُينظر .القاري عبدٍ  بف عمرو بف اهلل عبد لجيالة وذلؾ ؛ ضعيؼ إسناد وىذا .ىريرة أبي عف عبدالقاري، بف
  .22/40 التمييد (3)
  .4/146 الباري فتح (4)
  .4/146 الباري فتح ،43-22/42 التمييد :ُينظر (5)



َيْعِرُفُو َسَماًعا َأْو وزوجتاه أعمـ بيذا مف رجؿ إنما - صمى اهلل عميو وسمـ–أف عائشة وأـ سممة زوجتا النبي  -
 .   َخَبًرا

 . (1)ومنيا أف عائشة مقدمٌة في الحفظ وأـ سممة حافظٌة ، ورواية اثنيف أكثر مف رواية واحد -
 

 
:  وقد خالف اإلمام البخاري في ىذا االختيار جماعٌة من األئمة ، وكانوا فريقان 

 : ، وذكروا فيو أوجيًا، منيا فريٌق اختار مسمك الجمع
، وحديث أبي -صمى اهلل عميو وسمـ –أف حديث عائشة وأـ سممة يحمؿ عمى أنو مف خصائص النبي  .1

 . (2) (ىػ321)ذكره الطحاوي. ىريرة لسائر الناس
َأفَّ َرُجبًل َجاَء ِإَلى - رضى اهلل عنيا - ويعارضو حديث َعاِئَشَة ويناقش بأف التخصيص يحتاج إلى دليؿ،  

بَلُة َوَأَنا : َيْسَتْفِتيِو َوِىَى َتْسَمُع ِمْف َوَراِء اْلَباِب، َفَقاؿَ - صمى اهلل عميو وسمـ-النَِّبىّْ  َيا َرُسوَؿ المَِّو ُتْدِرُكِنى الصَّ
؟ َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو  بَلُة َوَأَنا ُجُنٌب َفَأُصوـُ » - صمى اهلل عميو وسمـ-ُجُنٌب َأَفَأُصوـُ : َفَقاؿَ . «َوَأَنا ُتْدِرُكِنى الصَّ

رَ  ـَ ِمْف َذْنِبَؾ َوَما َتَأخَّ َوالمَِّو ِإنّْى أَلْرُجو َأْف َأُكوَف » َفَقاَؿ . َلْسَت ِمْثَمَنا َيا َرُسوَؿ المَِّو َقْد َغَفَر المَُّو َلَؾ َما َتَقدَّ
ـْ ِبَما َأتَِّقى  ـْ ِلمَِّو َوَأْعَمَمُك صمى اهلل -ذكر البياف بأف ىذا الفعؿ لـ يكف المصطفى:"قاؿ ابف حباف. .(3)«َأْخَشاُك

. (4)ثـ ساؽ ىذا الحديث"مخصوصًا بو- عميو وسمـ
أمر إرشاٍد إلى األفضؿ، فإف األفضؿ أف يغتسؿ قبؿ - رضي اهلل عنو-أف األمر في حديث أبي ىريرة .2

 .  (  5 )الفجر فمو خالؼ جاز،  وُيحمؿ حديث عائشة عمى بياف الجواز
 .  (6)ويعكر عميو التصريح في كثيٍر مف طرؽ حديث أبي ىريرة باألمر بالفطر وبالنيى عف الصياـ

 
:  وفريٌق اختار مسمك النسخ 

، (ىػ388)والخطابي (ىػ311ت)أف حديث أبي ىريرة منسوٌخ بحديث عائشة وأـ سممة ، وىو اختيار ابف خزيمة
واستدؿ ابف خزيمة بصدؽ مف أحاؿ عميو أبو ىريرة ، وأف مسمؾ النسخ يؤيده بداية فرضية الصياـ  ، ( 7)وغيرىما

 قبؿالصياـ حيث ُحظر عمييـ األكؿ والشرب وكذلؾ الجماع، فُيحمؿ حديث أبي ىريرة عمى ىذا المعنى أي 

                           
 واآلثار السنف معرفة  ،529 الحديث اختبلؼ :ُينظر . الشافعي اإلماـ ذكرىا بالمتف متعمقةٌ  أخرى مرجحاتٌ  ىناؾ  (1)

6/253.   
  .2/17 اآلثار مشكؿ شرح ،106-2/105 اآلثار معاني شرح  (2)
  (.1110ح) مسمـ أخرجو  (3)
 .4/147 الباري فتح :وينظر ، حباف ابف صحيح  (4)
  .7/221 لمنووي مسمـ صحيح شرح  (5)
  .4/148 الباري فتح  (6)
  .4/148 الباري فتح  ،4/215 لمبييقي الكبرى السنف ،3/266السنف معالـ ،251-3/250 خزيمة ابف صحيح  (7)



، وماؿ إلى ىذا (1)كاف لمجنب إذا أصبح قبؿ أف يغتسؿ أف يصـو ذلؾ اليوـإباحة الجماع، فمما ُأبيح الجماع 
ويقويو أف في حديث عائشة ىذا األخير ما يشعر بأف ذلؾ كاف بعد :" ، قاؿ  (ىػ852ت) القوؿ ابف حجر

وأشار إلى آية الفتح، وىي إنما نزلت عاـ الحديبية سنة " قد غفر اهلل لؾ ما تقدـ وما تأخر" الحديبية لقولو فييا
قمت وىذا أولى مف سموؾ الترجيح بيف الخبريف كما تقدـ مف ... سٍت وابتداء فرض الصياـ كاف في السنة الثانية 

.  (2)..."(واألوؿ أسند)قوؿ البخاري
 فيي مجرد احتماالٍت أف ما ذىب إليو البخاري أقوى، وأما ما ذكره ابف خزيمة وابف حجر-واهلل أعمـ- والظاىر 

، وعميو فبل يصح القوؿ بو ىنا ؛ وذلؾ لعدـ العمـ ليس يدؿ عمييا دليٌؿ واضٌح، والنسخ ال يثبت باالحتماؿ
التي تنبو إلييا اإلماـ البخاري كما األساسية في إثبات النسخ بالتاريخ وعدـ الدليؿ عمى النسخ، وىي مف الشروط 

.  في ىذه المسألة 
:  مثاٌل  إافٌي 

َوُيْرَوى َعْف اْبِف َعبَّاٍس َوَجْرَىٍد َوُمَحمَِّد ْبِف َجْحٍش َعْف -:" رحمو اهلل –في باب ما يذكر في الفخذ قاؿ البخاري 
َعْف َفِخِذِه، - َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - َحَسَر النَِّبيُّ :  َوَقاَؿ َأَنٌس .  (3)"اْلَفِخُذ َعْوَرةٌ -:" َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - النَِّبيّْ 

                           
 .251-3/250 خزيمة ابف صحيح  (1)
  .148-4/147 الباري فتح  (2)
 شرح في والطحاوي ،(640ح)حميد بف وعبد ،(  2493 ح)وأحمد ،(2796 ح) الترمذي فأخرجو عباس ابف حديث أما (3)

 يحيى، أبي عف إسرائيؿ، عف طرؽٍ  مف (2/228)الكبرى السنف في والبييقي ،(4/181)والحاكـ ،(1/474) اآلثار معاني

 لمترمذي والمفظ ". َعْوَرةٌ  اْلَفِخذُ  :"قاؿ -سمـ و عميو اهلل صمى - النبي عف -عنيما اهلل رضي– عباس ابف عف مجاىد، عف

سناده ،    .2/190 رجب البف الباري وفتح ،684 التقريب :انظر .القتات يحيى أبي لضعؼ ؛ ضعيؼٌ  وا 
 شرح في والطحاوي ،(929ح)والمثاني اآلحاد في عاصـ أبي وابف ،(22494ح)أحمد فأخرجو جحش بف محمد حديث وأما

 َأِبي َعفْ  اْلَعبَلِء، َعفِ  طرؽٍ  مف وغيرىـ (2/228)الكبرى السنف في والبييقي ، (3/637)والحاكـ ،(1/475)اآلثار معاني

دِ  َمْوَلى َكِثيرٍ  دِ  َعفْ  َجْحٍش، ْبفِ  ُمَحمَّ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّى - النَِّبيَّ  َأفَّ  ،-َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّى - النَِّبيّْ  َخَتفِ  َجْحٍش، ْبفِ  ُمَحمَّ

 َخمّْْر  -:"َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصمَّى - النَِّبيُّ  َلوُ  َفَقاؿَ  َفِخِذِه، َطَرؼِ  َعفْ  َكاِشًفا ُمْحَتِبًيا اْلَمْسِجدِ  ِبِفَناءِ  َمْعَمرٍ  َعَمى َمرَّ  -َوَسمَّـَ 

  ". َعْوَرةٌ  اْلَفِخذَ  َفِإفَّ  ؛ َمْعَمرُ  َيا َفِخَذؾَ 
 فقاؿ حجر ابف رأي فيو واختمؼ ،(5/570) الثقات في حباف ابف ذكره  الميثييف، مولى ويقاؿ جحٍش، آؿ مولى كثيرٍ  أبو وفيو

 مف جماعةٌ  ناقش وقد مجيوؿ، أنو واألقرب ،(668) التقريب في ووثقو ". بتعديؿٍ  تصريحاً  فيو أجد لـ:"(1/479) الفتح في

 البييقيو ، 1/474 اآلثار معاني شرح في كالطحاوي الحديث ىذا تصحيح ذىبوا فقد عميو وبناءً  كثير، أبي تجييؿ في األئمة

 إسناده :"2/110 التحقيؽ تنقيح في اليادي عبد ابف وقاؿ4/148 المنير البدر في الممقف وابف ،2/228 الكبرى السنف في

. 2/228 النقي الجوىر :وُينظر .14/14العمؿ في الدارقطني ذلؾ بسط كما عميو اخُتمؼَ  وقد ".صالح
 المعجـ في والطبراني ،(15926ح)وأحمد ،(2795ح)والترمذي ،(4014ح) داود أبو أخرجو فقد جرىد حديث وأما

 َعْبدِ  ْبفِ  ُزْرَعةَ  عف ،النضر أبي عف ، مالؾ عف طرؽٍ  مف وغيرىـ (1/353)الحمية في نعيـ وأبو ،(2144-2143)الكبير

فَّةِ  َأْصَحابِ  ِمفْ  َىَذا َجْرَىدٌ  َكافَ  َقاؿَ  - َأِبيوِ  َعفْ  َجْرَىدٍ  ْبفِ  الرَّْحَمفِ   ِعْنَدَنا -وسمـ عميو اهلل صمى- المَّوِ  َرُسوؿُ  َجَمَس  َقاؿَ  - الصُّ

 إسناده أرى ما ، حسفٌ  حديثٌ  ىذا :"الترمذي وقاؿ .داود ألبي والمفظ«. َعْوَرةٌ  اْلَفِخذَ  َأفَّ  َعِمْمتَ  َأَما » َفَقاؿَ  ُمْنَكِشَفةٌ  َوَفِخِذى

   ".بمتصؿٍ 
 المعجـ في والطبراني ،(2/249)الكبير التاريخ في والبخاري ،(9/118)شيبة أبي وابف ،(857ح)الحميدي وأخرجو



، َوَقاَؿ َأُبو ُموَسى  ـْ َصمَّى - َغطَّى النَِّبيُّ : َفِخِذِه، َوَحِديُث َأَنٍس َأْسَنُد َوَحِديُث َجْرَىٍد َأْحَوُط َحتَّى ُيْخَرَج ِمْف اْخِتبَلِفِي
- َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ - َأْنَزَؿ المَُّو َعَمى َرُسوِلِو : َوَقاَؿ َزْيُد ْبُف ثَاِبتٍ . ُرْكَبَتْيِو ِحيَف َدَخَؿ ُعْثَمافُ - المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

ـَ َقاَؿ َحدَّثََنا ِإْسَماِعيُؿ اْبُف . َوَفِخُذُه َعَمى َفِخِذي، َفثَُقَمْت َعَميَّ َحتَّى ِخْفُت َأْف َتُرضَّ َفِخِذي َحدَّثََنا َيْعُقوُب ْبُف ِإْبَراِىي
َغَزا َخْيَبَر ، َفَصمَّْيَنا - صمى اهلل عميو وسمـ - ُعَميََّة َقاَؿ َحدَّثََنا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُف ُصَيْيٍب َعْف َأَنٍس َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو 

َوَرِكَب َأُبو َطْمَحَة ، َوَأَنا َرِديُؼ َأِبى َطْمَحَة - صمى اهلل عميو وسمـ - ِعْنَدَىا َصبَلَة اْلَغَداِة ِبَغَمٍس ، َفَرِكَب َنِبىُّ المَِّو 
فَّ ُرْكَبِتى َلَتَمسُّ َفِخَذ َنِبىّْ المَِّو - صمى اهلل عميو وسمـ - ، َفَأْجَرى َنِبىُّ المَِّو  صمى اهلل عميو - ِفى ُزَقاِؽ َخْيَبَر ، َواِ 

َـّ َحَسَر اإِلَزاَر َعْف َفِخِذِه َحتَّى ِإنّْى َأْنُظُر ِإَلى َبَياِض َفِخِذ َنِبىّْ المَِّو - وسمـ  .  (1)-..."صمى اهلل عميو وسمـ - ، ُث
:  وىذا المثاؿ محؿ كبلـٍ طويٍؿ لكنني أنبو إلى أىـ القضايا فيو باختصار 

أف اإلماـ البخاري ذكر ثبلثة أحاديث في أف الفخذ عورة ، تكمـ عمى حديٍث واحٍد وىو حديث جرىد؛ ولعؿ : أوالً 
ذلؾ لكونو أشير ىذه األحاديث فيو عمدتيا ، ولكثرة الكبلـ فيو، وقد شّنع بعض المخالفيف عمى اإلماـ البخاري 

تقرر أف البخاري التـز في كتابو : ويجاب عف ىذه الشبية بأف يقاؿ ! (2)كيؼ يسوؽ ىذه األحاديث بدوف أسانيد
الصحيح الصحة ، وأنو ال يورد فيو إال حديثًا صحيحًا ، ىذا أصؿ موضوعو ، إال أنو قد يذكر  ىذه المعمقات 

حتى اليخمو كتابو مف الفوائد الفقيية التي ُيعنى بيا ، فيناؾ أحاديث ليست عمى شرطو ، لكف الكثير مف الفقياء 
قد احتج بيا وعمؿ بيا بعض الصحابة والتابعيف، فيذكرىا معمقًة إشارًة إلى أنيا ليست مف أصؿ الكتاب ، ويمكف 

فالمقصود مف ىذا التصنيؼ بالذات ىو األحاديث :" ، قاؿ ابف حجر(3)االستفادة منيا في األحكاـ الفقيية
الصحيحة المسندة وىي التي ترجـ ليا، والمذكور بالعرض والتبع اآلثار الموقوفة واألحاديث المعمقة نعـ واآليات 
المكرمة، فجميع ذلؾ مترجـٌ بو إال أنيا إذا اعتبرت بعضيا مع بعض، واعتبرت أيضا بالنسبة إلى الحديث يكوف 

                                                                                       
.  بو جده عف ، الرحمف عبد بف زرعة عف ، النضر أبي عف ، عيينة بف سفياف عف طرؽٍ  مف (2146)الكبير

 عبد عف الزىري، عف عروبة، أبي بف سعيد طريؽ مف (2/228)الكبرى السنف في والبييقي ،(2147) الطبراني وأخرجو

. بو أبيو عف جرىد، بف الرحمف
 طريؽ مف (15932)وأحمد ،(2140)الكبير المعجـ في والطبراني ،(249-2/248)الكبير التاريخ في البخاري وأخرجو

   .بنحوه جده جرىد عف جرىد، بف الرحمف عبد بف زرعة عف أبيو، عف الزناد، أبي بف عبدالرحمف
  : ألمور وذلؾ ضعيؼ؛ أنو الحديث ىذا في األقرب : أقوؿ لبلختصار وطمباً 

 وابف ،13/482 العمؿ في الدارقطني بذلؾ وضعفو ،249-2/248 الكبير التاريخ في البخاري إليو أشار . اضطرابو -

 وأما :"2/209 التغميؽ في حجر ابف قاؿ  . وغيرىـ ،2/228 النقي الجوىر في التركماني وابف ،3/338 القطاف

   ...". جداً  مضطرب حديثٌ  فإنو جرىد حديث
 الوىـ بياف في القطاف ابف العمة ىذه ذكر .الحاؿ مجيوال جرىد بف الرحمف عبد وأبوه الرحمف عبد بف زرعة -

 زرعة تجييؿ وفي .214-3/213 المحمى في حـز وابف ،2/228 النقي الجوىر في التركماني وابف ،3/339واإليياـ

 جماعة قتادة وأبو الزناد وسالـ أبو النضر، ووثقو النسائي، وذكره ابف حباف في الثقات عنو روى فقد نظر،

   .8/106 االعتداؿ ميزاف ،9/349 الكماؿ تيذيب :وانظر.4/268
  (.1365ح) ومسمـ ،(371ح) البخاري أخرجو (1)
 HTTP://WWW.IMSHIAA.COM/VB/SHOWTHREAD.PHP?P=929144 : التالي الرابط انظر  (2)
 . 1/89،كتب السنة دراسة توثيقة 346ىدي الساري : انظر  (3)



بعضيا مع بعض منيا ُمَفسٌّْر ومنيا ُمَفسٌَّر، فيكوف بعضيا كالمترجـ لو باعتبار ولكف المقصود بالذات ىو 
، فافيـ ىذا فإنو مخمص حسف يندفع بو اعتراض كثير عما أورده المؤلؼ مف ىذا القبيؿ واهلل الموفؽ األصؿ

"(1)  .
أف اإلماـ البخاري توصؿ إلى نتيجٍة واضحٍة في دفع االختبلؼ بيف ىذه األحاديث - واهلل أعمـ- الظاىر : ثانياً 
وىذا يعني " حديث جرىد أحوط" ، و( 2 )أي أقوى إسنادًا ، وىذا يشمؿ كثرة الطرؽ وقوتيا" حديث أنس أسند" ، فػ

أف اإلماـ البخاري يعتبر ىذه األحاديث الواردة في تغطية الفخذ ويؤيدىا باألخذ باألحوط في الديف، فالقوة في 
اإلسناد في حديث أنس قابميا االحتياط في الديف في األحاديث األخرى ، لكف مرجح االحتياط فاؽ عند اإلماـ 

  .   (3)البخاري؛ ألنو ُيخرج الشخص مف خبلؼ العمماء ، فيخرج بيقيٍف مف اإلثـ
الخروج مف االختبلؼ معتبٌر عند اإلماـ البخاري ، وىنا كاف الخروج مف االختبلؼ بأخذ األحوط ، : ثالثاً 

، كما أف ىناؾ مرجحاٌت أخرى الشؾ أف اإلماـ البخاري (4)واألكثروف مف أىؿ العمـ عمى أف الفخذ مف العورة 
أف تمؾ األحاديث : وقد يترّجح األخذ بحديث َجْرَىد مف وجٍو آخر ، وىو  :"(ىػ656ت)تنّبو ليا ، قاؿ القرطبي 

قضايا معّينة في أوقاٍت وأحواٍؿ مخصوصٍة ، يتطرَّؽ إلييا مف االحتماؿ ما ال يتطرَّؽ لحديث جرىد ، فإنو 
أف تمؾ الوقائع تحتمؿ خصوصية النبي ػ صمى اهلل : إعطاء ُحكـ كمّْيٍّي وتقعيٌد لمقاعدة ، فكاف أولى بياف ذلؾ 

عميو وسمـ ػ بذلؾ ، أو البقاء عمى البراءة األصمية ؛ إذ كاف لـ يحكـ عميو في ذلؾ الوقت بشيء ، ثـ بعد ذلؾ 
ويحتمؿ حديث أنس أف النبي ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ لـ يشعر بانكشافو ِلَيمّْو . بأف الفخذ عورة : حكـ عميو 

-بشأف فتح خيبر ، إلى غير ذلؾ مف االحتماالت التي ال يتوجو شيء منيا عمى حديث َجْرَىد ، فكاف أولى ، 
.  (5)-"واهلل أعمـ

 
:  شروط مسمك الترجيح عند اإلمام البخاري 

تحقؽ التعارض الظاىري بيف األحاديث ؛ إذ األحاديث غير المختمفة ال يرجح بعضيا عمى بعٍض لعدـ .1
. الحاجة 

 
عدـ إمكاف الجمع بيف األحاديث المختمفة ؛ ألنو بالجمع يمكف إعماليا كميا ، أما بالترجيح فبل بد مف إىماؿ . 2

-.  كما تقدـ-أحدىا ، وىذا ما تنبو إليو اإلماـ البخاري ؛ ولذا أعرض عف ىذا المسمؾ في باب صبلة الضحى
 

:  أوجو الترجيح عند اإلمام البخاري 
 . الترجيح بتقديـ الحظر عمى اإلباحة .1

                           
 . 19ىدي الساري   (1)
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، واإلماـ البخاري يدرؾ أف األخذ باالحتياط أحيانًا ُيؤدي إلى "الترجيح باالحتياط"وىنا قد نعبر بػتعبيٍر آخر، وىو 
صيانة النصوص ، وعدـ إىماؿ أحدىا ، فعندما تشكؿ األمور وال تتمايز يكوف األخذ باالحتياط طريقًا لدفع 

، ( 1)أقرب إلى االحتياط، فإنو أرجحاالختبلؼ، وىو مف المرجحات باعتبار المدلوؿ ، وىو أف يكوف أحد الدليميف 
، فاإلماـ البخاري "باب ما ُيذكر في الفخذ"ومف أمثمتو عند اإلماـ البخاري ما تقّدـ فيوذلؾ خروجًا مف الخبلؼ، 

صّرح بكوف حديث أنس أصح إسنادًا، ولـ يخالؼ في ذلؾ ، لكنو قّدـ حديث جرىد، وذلؾ ألف فيو حظرًا عف 
. كشؼ الفخذ ، والعمؿ بو أحوط 

 
 . الترجيح بتقديـ األصح عمى الصحيح  .2

اِئـِ ُيْصِبُح ُجُنًبا"  ومف أمثمتو عند اإلماـ البخاري ما تقّدـ في ".  َباُب الصَّ
 
 . الترجيح بتقديـ الصحيح عمى الضعيؼ  .3

 قاؿ ابف . (2)"باب قبوؿ اليدية مف المشركيف:" لو أمثمٌة كثيرة عند اإلماـ البخاري ، ومنيا قولو و
.  (3)"أي جواز ذلؾ وكأنو أشار إلى ضعؼ الحديث الوارد في رد ىدية المشرؾ :" (ىػ852ت)حجر

 
 
 
 

المبحث الثالث 
أصول فيم الحديث النبوي عند اإلمام البخاري من خطل مختمف الحديث  

مف المؤكد أىمية معرفة األصوؿ التي سار عمييا األئمة لفيـ السنة، وتطمبيا في أعماليـ ؛ ألف ذلؾ مف شأنو 
أف يحافظ عمييا، وأف تُفيـ فيمًا صحيحًا، وبالتالي إيقاؼ الشطط والخمؿ في كثيٍر مف القراءات المعاصرة في 

السنة النبوية،  وكثيرًا ما نرى نتائج مخالفة لمشريعة، وال تمت إلى الحؽ بصمٍة سببيا القطيعة بيف أصحابيا وبيف 
األصوؿ التي اعتمدىا السمؼ الصالح لفيـ النصوص،  وقد أظير عمُؿ البخاري في مختمؼ الحديث شيئًا مف 
ىذه األصوؿ التي سار عمييا اإلماـ لفيـ الحديث النبوي ، وفي ىذا المبحث أذكر أىـ ثبلثة أصوٍؿ ظيرت لي 

  : شيٍء مف التعميؽ اليسيرمع 
 

:  جمع األحاديث وإم بعإيا  لى بعض  .1
ُيمقي الحديث في مجالس متعددة ، وبالتالي حديثو يفسر بعضو بعضًا، – صمى اهلل عميو وسمـ - كاف النبي 

                           
 الموافقات ،4/327 لآلمدي اإلحكاـ .6/2 حـز البف اإلحكاـ ،1/110لمسبكي والنظائر ،األشباه1137 الفحوؿ إرشاد (1)
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ويخصص بعضو بعضًا، ويقيد بعضو بعضًا، وينسخ بعضو بعضًا، ولذا كاف مف أىـ أصوؿ فيـ السنة جمع 
األحاديث المتعمقة بموضوٍع معيٍف ، والنظر فييا ودراستيا؛ ألنو بإغفاؿ حديٍث مخصٍص أو مقيٍد أو ناسٍخ  فإنو 

.  مف السيؿ أف يصؿ الباحث إلى نتيجٍة تنسؼ الحكـ الشرعي الحقيقي وتيممو
والحديث والقرآف كمو كالمفظة الواحدة فبل ُيحكـ بآيٍة دوف أخرى، وال بحديٍث دوف آخر، :" (ىػ456ت)قاؿ ابف حـز

بؿ يضـ كؿ ذلؾ بعضو إلى بعٍض، إذ ليس بعض ذلؾ أولى باالتباع مف بعٍض، ومف َفعؿ غيَر ىذا فقد تحكـَ 
.  (1)"ببل دليؿٍ 

؛  ولذا نبلحظ حضور ىذا األصؿ (2)الفيـ والحفظ: عمى اإلماـ البخاري بمبدأ العمـ- سبحانو وتعالى–وقد مّف اهلل 
بجبلٍء في األمثمة المتقدمة ، حيث كاف مستصحبًا ليذا األصؿ الميـ في تعاممو مع األحاديث ، ولـ يأخذ حديثًا 

نما أعمؿ نظره في األحاديث كميا، ومف أحسف األمثمة َباب َمْف " ما تقّدـ في: واحدًا ويجعؿ لو الحكـ دوف غيره ، وا 
لـ يرد في حديث أبي ىريرة وابف عمر ، لكف ضـّ إلى " بغير تأويؿ"فإف قولو ".  َكفََّر َأَخاُه ِبَغْيِر َتْأِويٍؿ َفُيَو َكَما َقاؿَ 

.  ىذيف الحديثيف أحاديث أخرى تفيد ىذا القيد الميـ 
 

 : العناية بقرائن األحاديث  .2
قد يعالج اإلماـ البخاري أحاديث، فبل يجعؿ نظره منصبًا إلى متونيا فقط ، بؿ يحاوؿ جمب قرائف أخرى تفيد في 
فيـ األحاديث واالطبلع عمى معاني دقيقٍة ليا، وقد كاف عمؿ اإلماـ البخاري في الجمع بيف األحاديث المختمفة 

:  في صبلة الضحى مثااًل إلعماؿ كثيٍر مف ىذه القرائف ، ومنيا 
النظر في أحاديث وفقو الراوي ، فحديث ابف عمر جاء فيو نفي صبلة الضحى، فربط اإلماـ البخاري ىذا  -

الحديث براويو وىو ابف عمر، ثـ استحضر لو أحاديث أخرى في النيي عف التنفؿ في السفر، وبالتالي 
 . استخرج معنى يفيد في فيـ ىذه األحاديث، والتوصؿ إلى الحكـ الشرعي

ومنيا النظر في سياؽ األحاديث وأسباب ورودىا، وُربَّ سبٍب أو سياٍؽ معيٍف أثر في حكـٍ  ما، فاألحاديث  -
التي جاءت بمشروعية صبلة الضحى  كحديث ِعتباف ، وحديث أبي ىريرة واضٌح مف سياقيا أنيا كانت في 

 .  المدينة، وىنا استخرج أيضًا معنى يفيد في فيـ ىذه األحاديث، والتوصؿ إلى الحكـ الشرعي 
 

 : االىتمام بدالالت األلفاظ وطرق االستنباط .3
وبمسانيا نزؿ :" (ىػ204ت)يشترط لفيـ الكتاب والسنة واستنباِط األحكاـ منيما معرفُة المغة وقواعدىا، قاؿ الشافعي

فمعرفة العربية التي ُخوطبنا بيا مما ُيعيف عمى أف نفقو :" (ىػ728ت)وقاؿ ابف تيمية. (3)"الكتاب وجاءت السنة
.  (4)"بكبلمو-  صمى اهلل عميو وسمـ- مراد اهلل ورسولو 

االعتناء بالمعاني :" ودالالت األلفاظ وطرؽ االستنباط ىي مناط االستنباط الدقيؽ لمحكـ الشرعي، قاؿ الشاطبي

                           
  (.3/371) حـز البف اإلحكاـ  (1)
 (.1/399)المستقيـ الصراط اقتضاء ...".والحفظ الفيـ ىو الذي العقؿ قوة وىو مبدٌأ، لو والعمـ :"تيمية ابف قاؿ  (2)
 . 53 الرسالة (3)
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أي - اعتقاده :" وقاؿ ابف تيمية في معرض ذكره ألسباب الخبلؼ . (1)"المبثوثة في الخطاب ىو المقصود األعظـ
أف تمؾ الداللة قد عارضيا ما دؿ عمى أنيا ليست مرادًة مثؿ معارضة العاـ بخاٍص ، أو المطمؽ بمقيٍد، - المجتيد

أو األمر المطمؽ بما ينفي الوجوب، أو الحقيقة بما يدؿ عمى المجاز إلى أنواع المعارضات ، وىو باٌب واسٌع 
.  (2)"أيضًا؛ فإف تعارض دالالت األقواؿ وترجيح بعضيا عمى بعٍض بحٌر  ِخَضـٌ 

والعمـ بيا مما يدرأ كثيرًا مف التعارضات واإلشكاالت المتوىمة، وقد أدرؾ اإلماـ البخاري ىذا األمر ، فاىتـ 
بدالالت األلفاظ في حاالٍت متعددٍة كحاالت العموـ والخصوص وحاالت اإلطبلؽ والتقييد واألخذ بظواىر 

فيمو لعمـو النيي في حديث أبي برزة : النصوص، ولمداللة عمى ذلؾ نستحضر كؿ ما تقّدـ مف أمثمٍة ، ومنيا 
، وىذه مف صيغ "أؿ غير العيدية "، وذلؾ ألف المفرد فيو ُعّرؼ بػ..." َوَكاَف َيْكَرُه النَّْوـَ َقْبَمَيا َواْلَحِديَث َبْعَدَىا":

.  (3)العمـو 
فيـ أف األحاديث المطمقة التي جاءت بأف مف دعا أخاه بالكفر فيو كافر تُقّيد بما إذا : وفي باب المطمؽ والمقيد

.    كاف غير متأوٍؿ أوجاىٍؿ بالحكـ أو بحاؿ المقوؿ فيو
 

 
 
 

الخاتمة 
: الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات،  والصبلة والسبلـ عمى نبينا محمٍد وعمى آلو وصحبو أجمعيف ، وبعد 

- سبحانو وتعالى-ففي ختاـ ىذا البحث المبارؾ ، والذي تناوؿ جوانب يسيرٍة مف عمـ أصِح كتاٍب بعد كتاب اهلل
: يطيب لي أف أسجؿ أبرز النتائج والتوصيات، وىي كالتالي

أف اإلماـ البخاري كاف ذا شخصيٍة عمميٍة فذٍة تجمع بيف الحفظ والفيـ ، وىذاف األمراف مكناه مف أف  .1
 . تكوف لو قدـٌ راسخٌة في عمـ مختمؼ الحديث 

كانت مادة ىذا البحث تمؾ التراجـ واألحاديث التي ساقيا اإلماـ البخاري مع تعميقاتو عمييا، وقد حوت  .2
تراجمو كنوزًا مف النكات والمسائؿ الفقيية ، كما أف تعميقاتو عمى األحاديث تتميز باإليجاز والرصانة 

 . العممية
مف خبلؿ اختياراتو المتنوعة في جميع المسالؾ لدفع االختبلؼ بيف األحاديث ظير مدى العناية الفائقة  .3

لدى اإلماـ البخاري بمتوف األحاديث ، كما ظير أف لو معايير في نقد المتوف ال تقؿ عف معاييره في 
 . نقد األسانيد، ومف أبرزىا في ىذا البحث إعبلؿ الحديث لمخالفتو ما ىو أصح منو

أف موضوع مختمؼ الحديث استغؿ استغبلاًل سيئًا مف قبؿ الطاعنيف في صحيح اإلماـ البخاري، حيث  .4
 .  ادعوا احتواء الصحيح عمى المتناقضات

                           
 .2/87الموافقات  (1)
  .20/246الفتاوى مجموع  (2)
 . 2/466شرح مختصر الروضة   (3)



أف أولئؾ الطاعنيف في صحيح اإلماـ البخاري لـ يمارسوا النقد العممي، بؿ كانوا ينطمقوف مف أرضياٍت  .5
وتصوراٍت َقْبميٍة يدعميا شبياٌت ال تثبت مع التحقيؽ العممي ، وأف ليـ أساليب شتى في التغرير 

 .بالجيمة، والقدرة عمى المراوغة والتشغيب
مف أعظـ أخطاء ىؤالء الطاعنيف عدـ معرفتيـ منيج اإلماـ البخاري في صحيحو، فيـ ال يعرفوف شرط  .6

اإلماـ البخاري في صحيحو ، وال منيجو في التراجـ، و ال طريقتو في تعميؽ األحاديث، وال يدركوف 
الفوائد التي أرادىا البخاري مف تعميؽ األحاديث ، وتقطيعيا وتكرارىا ، وبالتالي فمف الطبيعي وقوعيـ 

 . في أخطاء شنيعٍة متتاليةٍ 
أف مف المسالؾ التي سمكيا اإلماـ البخاري في دفع االختبلؼ بيف األحاديث مسمؾ الجمع ، وقد كاف  .7

: حريصًا عمى تقديمو ما وجد إلى ذلؾ سبيبًل ، وقد اشترط لو شروطًا ،كما أف لو وجوًه عنده ، وىي 
الجمع ببياف اختبلؼ العاـ والخاص، واختبلؼ المطمؽ والمقيد، والجمع ببياف اختبلؼ األحواؿ، والجمع 

 . ببياف التخيير واختبلؼ التنوع
أف مف المسالؾ التي سمكيا اإلماـ البخاري في دفع االختبلؼ بيف األحاديث مسمؾ النسخ ، وعند قياـ  .8

العمـ بالتاريخ، وقياـ دليؿ النسخ، وعدـ : دليمو اليتوانى عف األخذ بو، كما أنو قد ضبطو بضوابط منيا 
 .إمكاف الجمع 

قد ال يمكف الجمع وال يقوـ دليؿ النسخ، ويكوف بعض األحاديث مقدمًا في جوانب معينٍة إسناديٍة أومتنيٍة  .9
، وحينئٍذ يمجأ اإلماـ البخاري إلى مسمؾ الترجيح، ولو أوجٌو عنده كترجيح الحظر عمى اإلباحة، والترجيح 

 . بتقديـ األصح عمى الصحيح 
سار اإلماـ البخاري عمى أصوٍؿ ميمة في فيـ الحديث النبوي ، وكاف مف أىميا في موضوع  .10

االىتماـ بدالالت العناية بقرائف األحاديث، ومختمؼ الحديث جمع األحاديث وضـ بعضيا إلى بعض، و
 .األلفاظ وطرؽ االستنباط

أف ىذا الكتاب ال يزاؿ يفيض بعطائو وُدرره ، ولـ تصرؼ لو مف الجيود ما تميؽ بمقامو وقدره  .11
، ولذا فُأوصي بضرورة طرح المواضيع التي ُتعنى بدراسة جانب الفقو الحديثي في صحيح اإلماـ 
البخاري، كما ُأوصي بضرورة تبني مؤسساٍت عمميٍة خدمة صحيح اإلماـ البخاري تحقيقًا ودراسًة 

 .وشرحاً 
.  واهلل أعمـ وصمى اهلل وسمـ عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف 
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